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�لمقدمة

�لعشرين من  فتى في  كتبها   ��لكتا �أل�لى في هذ�  �لمقالة 
عمر[ �سمه علي �لطنطا�)، ��ألخير- فيه كتبها شا� في �لسا.سة 
��لعشرين يحمل �السم �Dته، �بين عشرين �ست �عشرين كتب 
علي �لطنطا�) �نشر سائَر مقاالc هذ� �لكتا�. هذ[ (�لى �لحقائق 
�لتي (gجو (C يذكرها قاfg هذ� �لكتا� �هو يطو) صفحاته �يتنّقل 
 iَكلها (يا cقد ُكتبت �نُشر cهذ[ �لمقاال C) :بين مقاالته، ��لثانية
للفرنسيين  �لشاi، يوi كاC �ألمر ��لنهي  �لفرنسي على   ��النتد�

.Cضهم �لسامي �لحكم ��لسلطا �بيد مفوَّ
فمن �أل�لى جا% ما ستر�نه في مقاالc هذ� �لكتا� من حّد- 
 cمن �لثانية تولد� ،��شّد-، �هما صفتاC غالبتاC في سن �لشبا
تلك �لر�p �لوطنية �لوّثابة �لتي تمأل ما.- �لكتا� كله. �من ثالثة 
سو�هما: �لشجاعة �لتي كانت من صفاc علي �لطنطا�) �لظاهر-، 
شجاعة كثير�ً ما �صلت ,لى .gجة �لتهوg، من هذ[ �لثالثة جا% ما 
ُب كثير�ً من �لناs صد�gُهما  تجد�نه من صر�حة �َجر�%- قد ُيَعجِّ

.uفي مثل تلك �لسن �في مثل هاتيك �لظر� �عن شا
�من علة �gبعة، من �لنشأ- �أل�لى �لتي �ّفقه �هللا ,ليها حين 
 �(نشأ[ في بيئة علم �.ين، جا% ما تحفل به عامة مقاالc �لكتا
َفّو�g-. (ما ما تفيض به  من عاطفة ,سالمية فَّياضة �حماسة .ينية 
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بالعربية �َغير- عليها ��ستماتة في   zعتز�� �لمقاالc من  كثير من 
�لدفاT عنها فقد نشأ عن علة خامسة غير كل ما Dُكر، عن حا.ثة 
 ،c�.معد� cألمم �لطويلة ,ال مر�� gجليلة مما ال يمّر في (عما

فأ) شي% هذ�؟
*   *   *

�لسابع ��لعشرين من نيساC ((بريل) سنة  �لثالثا%،   iفي يو
 Cلسلطا� Cخلع �التحا.يو ،(بيع �لثاني ١٣٢٧g من s.لسا�) ١٩٠٩
�بد(  �لعثمانية  �لخالفة   iيا) �نتهت  �بذلك  �لثاني،  �لحميد  عبد 
 iلمشؤ�� iلك �ليوD بعين يومًا منg)� عهد �التحا.يين. �بعد ستة
-�لذ) �CD بنهاية �خر ,مبر�طوgية ,سالمية في �لتاgيخ �لمشهو.- 
g له (C يعيش سني طفولته �لمبكر- تحت  ُ�لد علي �لطنطا�)، فُقدِّ
سلطة �التحا.يين �لذين سعو� ,لى >َتتْريك< �لممالك �إلسالمية غير 
�لتركية، من عربية �غيرها، ��لذين قذفو� �لد�لة �لعثمانية �لمريضة 
في محرقِة حر�ٍ ال ناقة لها فيها �ال بعير، فأجهز�� عليها، �سقطت 

(�gضيها كلها -,ال قليًال- في (يد) �لمستعمرين �أل�gبيين.
 iفي �لشا sعجافًا، عانى فيها �لنا cلقد كانت تلك سنو�
من عسف �التحا.يين �.فعو� من (��gحهم �(قو�تهم ثمنًا لسياستهم 
�لخرقا%. �حين (�g.�� تتريك �لوالياc �لعربية �لتي كانو� يحكمونها 
(علنو� �لحر� على �للغة �لعربية، َفثَمَّ نشأ في نفس علي �لطنطا�) 
هذ� �لحرP �لغريب عليها ��لحمّية �لشديد- لها. قا� في مقالة له 
�لمجد<):   uهتا< ��سمها >عاi ١٩٦٠< (�هي منشوg- في كتا
�لسيا.-  لهم  �لتر�،  من  كلهم   iلحّكا� نر�   gصغا �نحن  "كّنا 
�لرسمية،  �للغة  �لتركية هي  �لنعيم، �لغتهم  �لتكرمة �لهم  �لهم 
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ُتلَقى  بالعربية ��gَ.z[ ��حتقر�[، �.s�g �لمدgسة  فَمن كّلمهم 
بالتركية، فمن لم يعرفها �يفهم بها عاقبو[ �(سقطو[! �كنا نسمع 
بآ�Dننا �حتقاg >�بن �لعر�< �سّبه �تقديم �لتركي �تعظيمه! كنا من 
حكم �التحا.يين �لماgقين في ظالi، فأصبحنا يومًا فإ�D �لظالi قد 
 ،cَوْيقا �نقشع، �,�D �لعلم �ألحمر �لذ) كاC يرفرu على بناية �لسُّ
 Cكا�  Cأللما� في سبيل   cلمو� ,لى   Cيُساقو  ��لشبا  Cكا حيث 
�ألمو�c من �لجوT مرميين في �لطرقا�D, ،c هذ� �لَعَلم قد �ختفى 
 iكنا ُنلَز (لذ� uلهتا� �D,� ،Cلو�) بعةg) ُعلِّق مكانه علٌم جديد له�
به كل صباp قد خفت ��نقطع ��gتفع مكانه هتاuٌ جديد ما سمعنا 

بمثله من قبل: �لهتاu بحيا- �الستقال� �لعربي".(١) 
*   *   *

______________________
تنكر��  �لذين   Cالتحا.يو� هم  هنا  �لطنطا�)  علي  يذّمهم  �لذين   (١)
للعربية �عاَ.�� �إلسالi، ال �ألتر�� �لعثمانيوC �لذين عاشت �لشاi في 
 g؛ قا�: "ما يسّميه �لسفها% منا >�الستعماCسلطانهم من قبل لعد- قر�
�لعثماني< لم يُكن �ستعما�gً، ألC حكم �لمسلم (�لو كاC تركيًا) لبلد 
مسلم (�لو كاC عربيًا) ال يسّمى في شرعنا حكمًا (جنبيًا، ��لمسلم ال 
يكوC (بد�ً (جنبيًا في .ياg �إلسالi. �نحن ما كرهنا �التحا.يين ألنهم 
(تر��، بل ألنهم حا.�� عن جا.- �إلسالi فأسا��� للمسلمين جميعًا، 
�لجز% �أل�� من  �لحا.ية عشر- في  �لحلقة  (�نظر  �(تر��"   �من عر
لوC (مَة سو%، �لقد  >�لذكرياc<). �قا�: "ما كاC �لتر� �لعثمانيوC �أل�َّ
قة، في كل  تسلمو� �لحكم ��ألgُ� �إلسالمية ِمَز� مرقَّعة �gَُقع ممزَّ
مدينة َمِلٌك �على كل �gبية َعَلم، مماليكها ملوكها �عبيدها سا.تها، 
فأقامو� لإلسالi .�لة كانت ثالثة �لد�لتين �لكبيرتين: �ألموية ��لعباسية 
في صدg تاgيخها، �كاC منها (�َ� �ألمر ملو�ٌ صالحوC كباg، ثم = 



٨

لعلي  كتابًا  فيها  (ُخر*  �لتي  �لمر- �أل�لى  �بعد، فهذ[ هي 
�لطنطا�) -gحمه �هللا- ال جامعة تجمع مقاالته ,ال �لزمن، �ال 
�gبطة تربط بينها ,ال ِسنُّه يوiَ نشَرها (�َ� مر-. �لكنها ليست �لمر- 
�أل�لى �لتي يقر( فيها �لقّر�% مقاالc قديمة له؛ فقد نشر في (�� 
حياته كتبًا ثالثة (�.T فيها بو�كير مقاالته، فأصدg >�لهيثمياc< سنة 
�لتاgيخ  �لعر�< سنة ١٩٣٩ �>من  ١٩٣٠، ثم (صدg >في بال. 
 cعشر� ضمت  �لكتب  هذ[  بعدها.  �لتي  �لسنة  في  �إلسالمي< 
�لتي نشرها في تلك �لسنو�c �لمبكر- من حياته،   cمن �لمقاال
�gغم (نها قد نفدc نسُخها ��ختفت من �ألسو�� من عهد بعيد 
�لم يُعِْد طباعتها قط، ,ال (C ما.تها لم َتِضْع، فأكثر ما فيها من 
مقاالc �نتقل ,لى �لكتب �لتي (خرجها الحقًا ��لتي ما �zلت ُتنَشر 
�يتد��لها �لناs؛ �لو (نكم فتحتم كتا� >من حديث �لنفس< مثًال 
بين سنَتي ١٩٣١  ُكتب  قد  (C نصفها  ��gجعتم مقاالته لوجدتم 
 �كتا (ما  �مباحث<،  >ِفَكر   �كتا Dلك  من  �قريٌب   ،١٩٣٩�
تلك  ُنشر في  ما.ته كلها مما   Cفتكا. تكو �لتاgيخ<  >قصص من 
�ألياi. بل ,ني قد (حصيت في �لكتب �لمنشوg- (كثَر من مئة �عشٍر 

______________________
قو�نين  تركت   iيو من  ,ليها  �لفسا.   �ّ.� (�لها،  سيرَ-  �خُرها  = خالف 
 Cقو�نين (عد�ئها، حتى كا cها �(خذ �إلسالi �لذ) كاC به �حَد[ عزُّ
فَجَر- ال يرضى بحكمهم مسلٌم  كَفَر-  قومًا  عهد �التحا.يين، فكانو� 
تركي، َبْلَه �لمسلم �لعربي �لذ) حرصو� على تجريد[ من عربّيته كما 
 �حرصو� على ,خر�جه من ,سالمه" (�نظر مقالة >مكتب عنبر< في كتا
>.مشق<). ��نظر (يضًا مقالة >gقم مكسوg< في كتا� >صوg �خو�طر<، 
�في �خرها يقو�: "�التحا.يوC �لذين شّوهو� �سم �لسلطاC عبد �لحميد 

هم �لذين (سا��� ,لينا �,لى �لتر� على �لسو�%".
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 cلتي نشرها علي �لطنطا�) في �لجر�ئد ��لمجال� cمن �لمقاال
.١٩٣٩ iقبل نهاية عا

,لى  طريَقها  �لطنطا�)  علي  بو�كير  من  كثيٌر   cْجَد� لقد 
بقية مما لم  �لناs، �بقيت في يد)  �لتي نُشرc �قر(ها  �لكتب 
ُينَشر في كتا� قط، فلما عزمت على جمعها �,خر�جها في هذ� 
نُشر  مما  ,ليه  �لوصو�  (ستطيع  ما  ,ليها  (ضّم   C)  c.g)  ��لكتا
 ً�gمشكو iفلم يبق له (صل، فانتدبت َمْن تكّر Tمن قديم ثم ضا
بدمشق،  �ألسد  مكتبة  في  �لقديمة   cياgلد�� قسم  بمر�جعة 
حتى  �لمحفوظة  في سجالتها  غاgقًا  طويلة  (سابيع  فيها  �(مضى 
�ستخر* منها طائفة من �لمقاالc لم تكن في يد)، فاشتغلت فيها 

.��فيما كاC معي من قبل، �من هذ[ �تلك جا% هذ� �لكتا
 C, على (ني لم (نشر كل ما �صلت ,ليه من >�لبو�كير<، بل
�لذ) طويته يزيد على ما (نشر[ منها �ليوiَ في هذ� �لكتا�؛ فقد 
 �) عابر-  بحو�.�  مرتبطة  كانت  منها  كثيرً-   cٍمقاال  C)  cجد�
من  �(كثرها  �لعمر  قصير-   cلمقاال� هذ[  �(مثاُ�  يومّية،  بقضايا 
�لنوT �لسياسي �لذ) يعالج مشكالc �قتّية، ثم تنقضي �لحا.ثة 
�تنتهي �لقضية فال تبقى للمقالة قيمة، �ال يبقى بعد هذ[ �لسنين 

�لطويلة من يذكر �لحا.ثة (� يهتم بها (� يفهم �إلشاg- ,ليها.
فهممت   ،��لكتا  cمقاال ترتيب  مشكلة  ��جهت  �(خير�ً 
 Tلموضو�  C)  cجد� ثم  موضوعاتها،  حسب  (gتبها   Cبأ حينًا 
�لكتا� فأعرضت عن هذ�  ُبني عليه  �لذ)   sلم يكن هو �ألسا
�لتي  �لجريد-  على  �عتما.�ً  بترتيبها  �خر  حينًا   cفكر� �لخاطر، 
,لى بعض �(جمع  >�لقبس< بعضها   cفيها، فأضم مقاال  cُنشر
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هذ�  عن  (عرضت  لكني  �هكذ�،  معًا،   >��لعر >فتى   cمقاال
�لخاطر (يضًا. ثم �نتهيت ,لى ترتيبها في �لكتا� كترتيب نشرها، 
هذ�  منها  �(نشأ  معًا   cلمقاال� هذ[  �لذ) جمع  �لجامع   i�. فما 
 cترتيب �لمقاال sفيه فليكن (سا cلذ) نُشر� Cهو �لزما ��لكتا

.Cكذلك كا� ،Cهو �لزما
مضى  �كلما  نشر�ً،  >�لبو�كير<   iبأقد  ��لكتا  c)بد �قد 
�لقاfg في �لكتا� ُقُدمًا سيتقدi في �لسنو�c. ثم �جتهدc فعملت 
في هذ� �لكتا� ما لم (عمله في سو�[ مما نشرته من قبل، �هو (نني 
حرصت على (C (ثبت في (�� كل مقالة موضَع نشرها �تاgيَخه، 
فذكرc �سم �لجريد- �لتي نُشرc فيها �تاgيخ نشرها باليوi ��لشهر 
��لسنة، �,نما حملني على Dلك (نني ما zلت (حس -�(نا (شتغل 
بهذ� �لكتا�- (نني (قدi فيه تاgيخ علي �لطنطا�) نفسه، �ليس 

فقط سجًال لكتاباته في تلك �لسنو�c �لمبكر- من حياته!
*   *   *

من  �لعمل  هذ�   zنجا,  C) �هللا-  -gحمه  جد)  ظن  لقد 
�لمستحيالc، لكن �هللا Dلل �لصعب �جعل -بفضله- �لمستحيَل 
 :>cلسا.سة ��لثالثين من >�لذكريا� �لحلقة  ممكنًا. قا� في (�� 
"في �ألشهر �لخمسة �لتي الzمت فيها >فتى �لعر�< كنت (كتب 
 ...>cعنو�نها >(حا.يث �مشاهد� Cمقالة، منها سلسلة كا iكل يو
 Cبع. �لو كاg) ضاعت مني، ما بقي لدّ) منها ,ّال cهذ[ �لمقاال
يتحقق في �لدنيا �لمستحيل �خطر على با� (حد يومًا (بعد موتي) 
>فتى  (عد�.  مجموعة  يجد   C)  Tستطا�� ُكتب،  ما  كل  يطبع   C)

�لعر�< لوجدها فيها".
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له   gختا� بل   ،��لكتا هذ�   gفقط صد� َيَتَمنَّ  لم  (نه  على 
 :>cيضًا؛ قا� في (�� �لحلقة �لثانية ��لستين من >�لذكريا) Cلعنو��
"�لمقاالc �لتي كتبتها في هذ[ �لمد- كثير- جد�ً، لكْن ال تسألوني 
 Cيأتي -يومًا- من يكو عن عد.ها ألني لم (جمعها كلها، فهل 
 cمجموعا في  فيبحث  صاحبها،  (نا  مني  جمعها  على   Pَحر)
�لصحف �لشامية: فتى �لعر�، ��لمقتبس، ��لقبس، �(لف با%، 
�لمجموعة  منه  فيجعل  فيها  كتبته  ما  فيأخذ  ��لناقد،  ��لجزير-، 

�لكاملة >لبو�كير< كتاباتي؟".
ثم شا% �هللا (C يكتب لمقدمة هذ� �لكتا� كلمَة �لختاi! فقد 
�جدc بخطه كلماc كتبها على حاشية .فتر مخطو� ضم بعض 
�لمقاالc �لقديمة، فكأنه ما كتبها ,ال ألضعها في هذ� �لموضع! 
 ،iقا� فيها: "هذ� شي% قليل جد�ً من كثير جد�ً كتبته في تلك �أليا
�لو جمعت كل �لذ) كتبته لكاC لي ,لى �آلC (كثر من ستين كتابًا. 
على (ني ,g �Dبحت منه قليًال من ثو�� (� سّبَب لي .عو- صالحة 
 �تنفعني في �خرتي فذ��، �,ال فهو سر��، �كل �لذ) فو� �لتر�
�لخاتمة  ُحْسَن  �للُهمَّ   .��لحسا  iَيو صاحَبه  ينفع  لم   �D,  �تر�

��لمغفر-. علي �لطنطا�): مكة �لمكرمة، �خر سنة ١٣٨٩".
�بعد كتابة هذ[ �لكلماc بأgبعين سنة �شهوg جئت (نا ألثّني 
�للُهمَّ  له ��gحمه، ��gحم معه  �غفر  �للُهمَّ  �مين،  �للُهمَّ  فأقو�: 
 iليو� �لذ) ينشر[  �لكتا�، �صهَر[  حفيَد[ �لذ) جمع ما.- هذ� 

.sعلى �لنا
مجاهد مأموC .ير�نية

جد-: جما.� �آلخر- ١٤٣٠
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 (١) cكلما

(١) �لحيا- �لما.ية (مر تافه يشاgكنا فيه (.نى �لحيو�C، �لكن 
.Cبه �إلنسا zلحيا- �لمعنوية ��لتطلع ,لى �لخلو. هما ما �متا�

(٢) �ألمة ليست بما عندها من ما� �ال بما في (gضها من 
جما�، �لكن بما فيها من gجا�.

�لعالم تضطرها ,لى  فال قو- في  (٣) ,c.�g) �D �ألمة شيئاً 
.cعَجَزها �لنضا� فلن يعجزها �لمو) ْC, تركه، ألنها

حق  �لحيا-   Cأل �لقو-،  بغير  �لضعيفة  لألمم  حيا-  ال   (٤)
لألقو� بحكم �لو�قع.

(٥) �لُمِحق �لضعيف مجرi، ألنه يضيع حقه بضعفه!
c منه �لحيا-. (٦) من فرَّ من �لموc فرَّ

______________________
نها علي �لطنطا�) في  (١) �خترc هذ[ �لكلماc من مجموعة خو�طر َ.�َّ
شبابه في .فتر صغير، قا� في (�له: "هذ[ كلماc كانت تخطر على 
 c)في تد�ينها بعض نفع، فبد C) يت)g بالي فال (لقي لها باالً، حتى
به في غر- ُجما.� �أل�لى من عاi ١٣٤٨ هجرية، �(سأ� �هللا �لتوفيق. 

علي �لطنطا�) (�لقاهر-)" (مجاهد).



١٤

(٧) �لتربية �لشرقية ال تنجب gجاًال (كفا%!
لدينه  يعيش  �لذ)  �لرجل هو  �لرجا� كثير�C، �لكن   (٨)

�(مته.
,ال  ليس  �لغز�  ,ال  �لحيا-  في   uيعر �لذ) ال   ��لشا  (٩)
 Cلمتعلم �لقو) �إليما� �جرثومة سل في جسم �ألمة، (ما �لشا

�لحديد) �إل�g.- �لثابت على �لمبد( فهو �لذ) يبني (مة.
�لكوC، فهل نحن (حر�g؟ هل  �لحرية (حلى ما في   (١٠)
نستطيع (C نأكل ما نشا% �نلبس ما نشا% �نقو� ما نشا%؟ مسكين 
ينافي  �لقيد ال   C) فيزعم  بأنه حر �يغالطها  نفسه  يعلل   ،Cإلنسا�
�لحرية، فهو يقو�: قيد�ني �كبلوني باألغال� ثم قولو� ,ّني حر!

*   *   *



١٥

خو�طر غريب

ُكتبت في مصر سنة ١٩٢٩

بعثت بهذ� �لفصل من �لقاهر- ,لى >�لقبس< �لغر�%، 
قبله مزقه (حد  لها فصًال  (gسلُت   C) بعد  فنشرته 
,نشا%  يشبه  ال  �هللا-  -حفظه   ]�g ألنه  محرgيها 
�ليس  هذ�،  فبقي  يصلح!  ال   CD,� �لصحفيين، 
فيه من �لخيا� (� �لمبالغة gD- ��حد-، �لم (غير 

فيه حرفاً ��حد�ً.(١)

بها، فأصبحت �ليس لي ,ال  �ما� �كنت (سعد  كانت لي 
(مل ��حد: �قفة على قاسيوg �) Cشفة من بر.�!

�[، لقد ضاقت بي مصر على gحبها �سعتها، �صغرc في 
عينّي حتى لقد g(يت غرفتي �لصغير- في .مشق (�سع منها �(كبر، 
��سو.cَّ في بصر) حتى ما (�g فيها ,ال �لظالi، �لو كاC في 
نوg �لشمس �لذ) يملؤها نو�gً، بل لقد �نصرفت نفسي عن �لعلم 

______________________
(١) لم (عرu تاgيخ >�لقبس< �لذ) ُنشرc فيه هذ[ �لمقالة، �لم (عثر على 
(صل �لمقالة، ,نما (خذتها من كتا� >�لهيثمياc< �لذ) ضم مجموعة 
من �لمقاالc �لتي نشرها علي �لطنطا�) في صحف �لشاi في تلك 

�لسنة ��لتي بعدها (مجاهد).



١٦

�gغبت عن ��g. مناهله، �لم (عد (�مل ,ال (�g) C مر- ثانية هذ[ 
�لصخوgَ �لخالد- من gَْبَو- .مشق.

ما لي �آلثاg (يد) �لبشر؟ ما لي �للحضاg- ��لعمر�C؟ ,نني 
 �gفأ عليها  (جلس   ،(١)uعو �لشُّ تلك  من  بَشَعفة  كله  هذ�  (بيع 
�لجما� �لذ) خطته يد �هللا على صحائف �لكوC، �,نها لسعا.- ال 

ُتشتر� بمل% �ألD �gهباً �ال بمل% �لصحف علماً.
(ما �آلC فقد تغير علّي كل شي%. لقد �نتقلت ,لى عالم �خر 
(قيم فيه �حيد�ً، بعيد�ً عن Dلك �لبلد �لذ) نشأc به فعشقت (gضه 
�لصغير-  �لغرفة  تلك  عن  بعيد�ً  �gُبا[،  بجباله  �ِهْمُت  �سما%[، 
 ،sgلد� �مقاعد  �لكتب   uفوg من  ,ال  شي%  كل  من  �لخالية 
��لتي كنت (غلق بابها علّي �على ,خو�C لي يفهموC �لحيا- كما 
 -gفهمها، نقطع فيها هذ[ �لمر�حل من عمرنا على مطّية �لكتب تا)
��لحديث (خر�، نحيا في عالم (سمى من عالم �لناD ،sلك هو 
عالم �لخيا�... في تلك �لبقاT خّلفت نفسي �سعا.تي، �حييت 

هنا شقياً مسلوَ� �لفؤ�..
*   *   *

هبطت مصر أل.sg �(عمل، ��ألفق ��سع ��لمكاg Cحب، 
______________________

(١) تتكرg هذ[ �لمفر.- كثير�ً في كتاباc علي �لطنطا�) �لمبكر-، �هي 
َعَفة (على �لجبل (�  �ليوi قليلة �لد�C�g على �أللسنة ��ألقالi. ��لشَّ
g(سه (�هي (يضًا �لخصلة في (على �لر(s �(على �لقلب، فكأنها من 
 uسو� ،uُشعو� cَشَعفا� uكل شي% (عال[)، �جمع �لشعفة ِشعا

نمر بهذ[ �لجموT كلها في مقاالc �لكتا� (مجاهد).



١٧

 ً�gلكني (ضعت قلبي فأضعت كل شي%. كنت (جد في .مشق صد�
(�ِ.عه كل �المي(١)، فأصبحت ��المي تنو% بفؤ�.) �لملتاT ال يجد 

من يبّثه ,يا[.
�ال بد من شكو� ,لى D) مر�%-

يو�سيك (� ُيسليك (� يتوّجُع
منظر ��حد ال يفاgقني في جيئتي �Dُهوبي �َقومتي �َقعدتي، 
Dلك هو منظر �طني، يتمثل لي في كل طريق �يتر�%� لي في كل 
مذهب، (قضي نهاg) ُمْطرقاً مفكر�ً، حتى ,�D َجنَّ �لليل �(�يت 
بها   ��z) فما  �لمؤلمة صّباً،   cلذكريا� علّي  �نصبَّْت  فر�شي  ,لى 
على  (ُغلب  حتى  ثباتاً،  فتز.�.  �(طر.ها  ,قد�ماً  فتز.�.  (.فعها 
(مر)، فألقي �لوسا.- �(ثوg من �لفر�¢ (فزT ,لى �لنوg، �(نتصب 

______________________
(١) كانت (مه يومئذ في قيد �لحيا-، �تلك �لمر- �لثانية �لتي فاgقها فيها، 
�أل�لى كانت في سفرته �أل�لى ,لى مصر، ��نظر �لوصف �لمؤثر لذلك 
�لنفس<،  حديث  >من   �كتا في   >cكرياD< مقالة  في  �أل��  �لفر�� 
خفقانًا  �لقلب   .�.zفا مصر،  ,لى  يحملنا  �لذ)   gلقطا� "�صفر  قا�: 
��ضطر�بًا... هنا� تلّفتُّ فر(يتني �حيد�ً، �g(يت �لقطاg َيِجّد لينأ� بي 
 C) c.g) ،gعن (هلي �بلد)، فهممت بإلقا% نفسي من نافذ- �لقطا
(لقي بنفسي ألني لم (كن (تخيل (C في �ستطاعتي �لحيا- يومًا ��حد�ً 
بعيد�ً عن (مي". ثم توفاها �هللا بعد عو.ته من مصر بسنة �شهوg، في 
�لمفجعة  تموz ١٩٣١ (٢٢ صفر ١٣٥٠). �قصة �فاتها  �لثامن من 
تمتد في >�لذكرياc< بطو� ثال� حلقاc، من (��خر �لحلقة �لسا.سة 
�لتاسعة �ألgبعين، فمن شا% قر(ها هنا�، (ما  ��ألgبعين ,لى (��سط 
,ال  مر-  قر(تها  �ما  (كثر،   �) ثالثين   �) مر-  عشرين  قر(تها  فلقد  (نا 

��ستعبرc، �لو قر(تها �ليوi لفاضت عينا) من جديد! (مجاهد).



١٨

قائماً مد- ال (.g) مد�ها، �لكني (�g �لنوi ال يغلب علّي حتى 
(ناi بضع  لَِيْنعَيه، هنالك  �لفجر   iلليل �يقو� �لموc على  يغلب 

.iنوماً مضطرباً ممز�جاً بأفظع �ألحال cساعا
َصت  ت مضجعي �نغَّ (نا ال (شكو ,ال هذ[ �لذكر�، فلقد (قضَّ
 �Dفإ ُحّما[،  تعا�.[  �لحّمى  علّي حياتي، �,نني �,ياها كصاحب 
جا%تني خفق لها قلبي �َ�َنْت (عصابي، �.�cg بي �أل�g حتى 
(جهل مكاني منها، �(ستغر� في سباc عميق من �لتأمل �لُمِمّض 

��لتفكير �لمؤلم.
gبا[، (خلقتني zgمة من عو�طف لسعا.تي (i لشقائي؟ �هل 
 �Dألعيش متألماً (� ألعيش جاهًال؟ ما sحسا,� gبنيتني من شعو
(صنع؟ ,C عاطفتي �ستأثرc بنفسي حتى ما يملك عقلي من (مرها 
 C, تعيش؟ �Dشيئاً، �كأني (سمعها تتفلسف قائلة: (يها �لرجل، لما
 sكنت تعيش للنا C,� ،-.كنت تعيش لنفسك فاطلب لها �لسعا
فهيهاC) c تفيدهم �لك من شو�غل نفسك ��المها ما يصرفك 

عنهم، �مهما يكن فدعك من هذ[ �لغربة �عد ,لى بلد�!
(ما (نا فال (فهم مما تقو� شيئاً، �كأC هذ[ �آلالi �لتي تنتابني 
تستقطر ما% حياتي قطر- قطر-، �ستأتي ساعٌة يجف فيها فأغمض 
عيني ,لى �ألبد شاخصاً ,لى �لسما%، (�g صوg- �طني في مر�تها 

�لخالد- فأ�.عه �لو.�T �ألخير، ثم (gقد!
ليس لي هنا من عمل ,ال �لد(� على �لمطالعة، (طالع كتباً 
���gياc (�g) صفحاتها بدمعي �(غذيها بسو�. قلبي �ثمر- فؤ�.)، 
حتى تجنح �لشمس للمغيب، فأخر* فأقف على >كوبر) �لزمالك<، 



١٩

(نظر ,لى �لنيل تاg- �,لى Dلك �ألفق �لبعيد (خر�، فأبصر فيه خيا� 
�طني يلقي �لنوg ��لحيا- على تلك �لخمائل �لخضر�% �لتي ال حدَّ 
لها، فأقف (مامه كأنني (ماi محر�بي، �ال (نتبه حتى تتو��g هذ[ 
�لصوg- في طّياc �لظلماc فأعو. ,لى �لد�g (سّياً حزيناً. �ال ,خا� 
�ألمد يطو� بي على هذ[ �لحا�، �ما هي ,ال ��حد- من �ثنتين: 

!iما �لِحما,� iما �لشا,
�Dكـر�نـا مثَل Dِْكر�نـا لـكـم

َبْت َمن َنَزحا �َّ Dِْكر� َقرَّgُ
��Dكر�� َصبَّاً (١) ,�D غّنى بكم

َشِرَ� �لّدمَع �عاuَ �لَقَدحا
*   *   *

______________________
َصَباَبة. �قد كتب علي  ,ليه  َصّب  قولنا:  �لمشتا�، من  �لَصّب هو   (١)
�لطنطا�) مقالته هذ[ �هو في مصر في zياgته �لثانية لها سنة ١٩٢٩، 
حين Dهب ,ليها عاzمًا على �إلقامة ��لد�gسة فيها، فقد�g�) iقه ,لى 
�لجامعة �لمصرية (�ًال، ثم عد� عنها ��نتسب ,لى >.�g �لعلوi<، ثم 
لم يلبث (C تر� Dلك كله �عا. ,لى .مشق. �نظر تفصيل Dلك كله 
في �لحلقة �لر�بعة ��لثالثين من >�لذكرياc<، �فيها يقو�: "(صبحت 
يومًا فإ�D خاطر قوّ) لم (ملك له .فعًا يدفعني لتر� .�g �لعلوi ��لعو.- 
,لى .مشق، �كاC هذ� �لخاطر هو �لموجة �لتي حّوَلت g�zقي ,لى ما 
 cلمقاال�� .(٣٥٩/١ cلذكريا�) "هو خير لي، فاللُهّم لك �لحمد
�لثماني �آلتية جميعًا كتبها �نشرها في >�لفتح< �هو مقيم في مصر في 

تلك �لسنة (يضًا (مجاهد).



٢٠

طال� .مشق

نشرc سنة ١٩٢٩ (١)

�نقضى �لعاi �لمدgسي، �ُطويت صفحته في �لو�قع لُتفَتح 
صفحته في �لتاgيخ. �نقضى �لعاi �غربت شمسه، �لكنها غربت 
بالو�جب �عملو� في سبيل �هللا  قامو�  في .مشق على طال� قد 

��لوطن ��ألمة.
 ugبمعا تلعب  غريبة  يٌد   �Dفإ .مشق،  في   ��لطال نظر 
بال.هم(٢)، �,�D هي (شبه بالسفينة �لعظيمة ير�ها �لر�ئي فيحسب 
فير�  منها   �يقتر �لكنه  تسّيرها،   -.�g,� يسوقها  عقًال  لها   C)
شيئاً صغير�ً ليس منها في شي% يسوقها �يصّرفها كما يشا%، �هو 

gبانها!
نظر �لطال�، فإ�D جهو. عظيمة �َمساTٍ كبير- ُتبَذ� لتفّر� 

______________________
بتاgيخ   g.لصا� �لر�بعة،  �لسنة  �لعد. ١٥٨ من  >�لفتح<،  (١) في مجلة 

١٩٢٩/٨/١ (٢٥ صفر ١٣٤٨).
(٢) �g�z- �لمعاug، �كاC مستشاgها هو �لمسيو �gجه، �لذ) �صفه علي 
 gلمشهو� ��لطنطا�) في >�لذكرياc< بأنه كاC في �لشاi مثل .نلو

في مصر (مجاهد).



٢١

 cَد �حَّ سريعة  بيقظة  فعاجلوها  بينهم،  �لشقا�  �تلقي  جمعهم 
لنهضة  �لعمل  �لمرصوP. عّلمتهم   Cكالبنيا فإ�D هي  صفوفهم، 
�ألمة، فاتفقو� على مساعدتها (.بياً بتحذيرها من �لخطر �لد�هم، 
من  لها  ضربو[  �لذ)  �لمثل  بذلك   Cلتعا��� �التحا.  �تعليمها 
(نفسهم، �على مساعدتها �قتصا.ياً بعهد قطعو[ على (نفسهم (C ال 

يشتر�� ,ّال بضائعها �ال ُيقبلو� على غير مصنوعاتها.
قد �ستيقظو�، �لكنهم لم َيْعدلو� بالعر�بة ��إلسالi شيئاً، 
�لم تخدعهم عنهما فرعونية خدعت بعضاً من طال� مصر، �ال 

!Cفنيقية خدعت بعضاً من سخفا% لبنا
*   *   *

بهّمة  ُقُدماً  غايتكم  ,لى  سير��  .مشق:   �طالَ ,خو�ني  فيا 
�لعالم كله  عظيمة �,يماC قو)، �ثابر�� على عملكم، �(فهمو� 
(نكم طّالٌ� َبَرg- بماضيكم �(متكم، �(نكم ال تنقضوC لها عهد�ً 

�ال تبخلوC عليها بشي%، ��هللا ناصركم �مؤيدكم.
*   *   *



٢٢

cكر� مولد فخر �لكائناD في

نشرc سنة ١٩٢٩ (١)

ما  �لر�مانية؟  �لد�لة  سقو�  ما  �لفرنسية؟   -gلثو� ما 
حو�.� �لتاgيخ؟ ,نه حا.� (عظم من �لتاgيخ �(كبر 

من �لبشرية؛ ,نه ميال. محمد gسو� �هللا ‘.

قف (يها �لفلك ساعة من zماC ,جالًال لهذ[ �لذكر� �,عظاماً 
ُخلِّصِت  �لذ)  يومك  فهذ�  �لبشرية،  (يتها  �ليوi، �تخّشعي  لهذ� 
فيه من ظلماc �لجهل �(ُطلقِت فيه من قيو. �الستبد�.، �ليهتف 
(بنا�� بصوc ��حد ترتّج منه جو�نب �ألبدية �ير..[ �لدهر في 
فضا% �لنهاية: صلى �هللا على محمد، gسو� �هللا �مخّلص �لعالم، 

��هللا (كبر.
هد�يته  كانت  �ما  �لمسلمين �حدهم،  نبي  محمد   Cكا ما 

______________________
(١) نشرc هذ[ �لمقالة في مجلة >�لفتح<، �لعد. ١٦٠ من �لسنة �لر�بعة، 
بتاgيخ ١٩٢٩/٨/١٥ (١٠ gبيع �أل�� ١٣٤٨). كاC علي   g.لصا�
�لخطيب  �لدين  محب   gَصّد �قد  يومئذ،  �لعشرين  في  �لطنطا�) 
 �كتا في   -gمنشو �هي  >�لفتح<!  من  �لعدَ.  Dلك  هذ[  بمقالته 

>�لهيثمياc< (مجاهد).



٢٣

 sحمة للعالمين �هاٍ. للناg غيرهم، بل هو C�. عليهم -gمقصو
منه   Cلحيا- فكا� نوg �هللا، ففا� على  قلبه  ُبعث �في  (جمعين. 
 Cإليما� منه هذ�   Cفكا �لصحابة  نعيمها �سعا.تها، �فا� على 
�لذ) مأل قلوبهم. بهذ� �إليماC جاهد��، بهذ� �إليماC �نتصر��، 
بهذ� �إليماC .ّكو� صرp كسر� �عر¢ قيصر، �به ملكو� ما بين 
 -gحضا� بغد�.  مدنّية  شا.��  �عليه  �لصين  �قلب  فرنسا  قلب 
�ألندلس. �,C يوماً ُتطو� فيه هذ[ �لبشرية َطّي �لسجّل للكتب �ال 
 ،iللحي �لقيو cهللا، هنالك �قد خشعت �ألصو�� gيبقى ,ال نو
هنالك �قد ُعرضو� على gبك صفاً، هنالك �قد Dهب كل شي% 
�لم يبَق ,ال سعا.- �ألبد (� شقا% �ألبد... هنالك يعرu �لناs قيمة 
ما جا% به محمد ‘؛ فيحمد �لمؤمن gبَّه �يشكر، �يندi �لكافر 
�يقو�: {َيا َلْيَتني ُكْنُت ُتَر�باً}، �هنالك ينا.) منا.) �هللا: {لَِمِن 

.{g؟ هللاِ �لَو�ِحِد �لَقّهاiَلُمْلُك �لَيْو�
به  جا%  ما   C) على  �لبالغة  ��لحجة  �لر�جح  �لدليل  هنالك 
محمد ‘ لم يقتصر على سعا.- �لحيا- �لدنيا، �لو �قتصر القتصر 
 �مجُد محمد على (نه gجل عظيم -كما ير�[ َمن َقُصَر بصر[ �ضر
�هللا على قلبه- بل تعد�ها، �هي شكل من (شكا� �لفنا%، ,لى (مر 
(بعد، ,لى غاية (سمى هي سعا.- �لحيا- �ألخر�، حيا- �لخلو.، 

فكاg Cسوَ� �هللا �gحمًة للعالمين.
*   *   *

َمْن  (بنائها  في  ليس  ألنه  �ألكبر،  �لبشرية  عيد   iليو� هذ� 
بغير  يدين   Cكا �لو  معانيه،  ِمن  �يستمدَّ   iإلسال�  gبنو َيْهَتِد  لم 



٢٤

�لو�جب،   �.ّ) �ليوi على عيدنا فقد  ��َفَقنا منهم  فَمن   .iإلسال�
�َمن غفل عنه فقد غفل عن (.�ئه. �(ّما من C�g �لتعصب على قلبه 
�لُمنِكُر  �لنعمة،  �لجاحد  �لخائن  �لفضل �ألعظم فهو  فجحد هذ� 
�لّشمَس في �لضحى �شعاُعها يمأل �أل�g ��لسما% �يمأل عينيه، 
�لكنه يفتحهما له �zعماً (نه ال شعاT، فيُغشى على بصر[ فيصبح 

(عمى! �عمى �لجهل (شد �(نكى، �لو كاC �لجاهل من (�gبا.
�لحضاg- الp فجرها  (�gبا؟ �متى كانت أل�gبا حضاg-؟ 
�لشر� �,لى  �لشر� �برcz شمسها تحت سمائه، فهي من  في 

بت فإنما Dلك سحابة صيف عّما قريب تقشع. �لشر�، فإC َغرَّ
 ،Cلر�ما�� Cليونا� iبا للمر- �أل�لى بقياg�) في -gقامت �لحضا
�لكنها فر�T ��ألصل sٍ�g في �لشر� ُيسقى من نيل �فر�c. ثم 
 ،Tقت فهي فرg�)� طالت C,� با �لثانية، �لكنهاg�) -gقامت حضا
��ألصل ثابت في �لشر�، يغذيه �إلسالi �ُيسقى بتعاليمه �هد�يته. 
 ،��D D, باg�) .كيف؟ (َ�لم ندخل �ألندلس، ��ألندلس خير بال�
 Cفال نر� فيها ,ال جهًال �ظالماً؟ (لم نعامل (هلها، �نحن �لظافر�
�لمنتصر�C، خير معاملة؟ (لم يكونو� في ظال� سلطاننا (حر��gً في 

.ينهم؟ (لم نثّقفهم �نعلمهم؟
�لعهو. ��لمو�ثيق  بعد (C .خلوها؟ (عطونا  فكيف عاملونا 
قسمهم   Cفكا عبا.�تنا،  في  �شأننا  �تركنا  (��gحنا  حفظ  على 
�لمسلمين على  ُخلفاً، �(مانتهم خيانة! عرضو�  حنثاً، ��عدهم 
�لسيف ��لناg يقتلونهم �يحرقونهم (� يكفر�� بما (نز� �هللا. كذلك 
فعلو� في �ألمس بأفر�.نا، �كذلك يفعلوC �ليوi بشعوبنا. هؤال% 



٢٥

هم �لمتمدنوC �لمتحضر�C! فقلد�هم -(يها �لمفتونوC بالتجديد 
فاتخذ�هم  فيهم،  با�g �هللا لكم  (Dنابهم،  �- �سير�� في Dلكا�

,ماماً!
 ،‘ محمد�ً  فنتبع  �لمسلمين،   Cلشبا� نحن  نحن،  (ما 
 ]Dتخا�� بشريعته  �لتمسك  على  �ألكبر   iليو� هذ�  من  �سنتعاهد 
نا (ْقَوi سبيًال �(قر� gشد�ً. ,ماماً. ثم نلتقي يوi �لحسا� فنر� (يُّ

*   *   *



٢٦

(ال ليشهد �لعالم كله!

نشرc سنة ١٩٢٩ (١)

(ال لتعلم حكومتا لندC �فلسطين(٢): (C �لمسجد �ألقصى 
حق صريح من حقو� �لمسلمين، �(نهم ال يتناzلوC عن شبر منه 
لمخلو�، ألC في Dلك تناzلهم عن .ينهم �عربيتهم، عن �بائهم 
 �gغيَر �أل �ُg(٣) �أل �َ �شرفهم، �هذ� ما ال يكوC قط، (� ُتبدَّ

!cلسما����
______________________

بتاgيخ   g.لصا� �لر�بعة،  �لسنة  �لعد. ١٦٢ من  >�لفتح<،  (١) في مجلة 
١٩٢٩/٨/٢٩ (٢٣ gبيع �أل�� ١٣٤٨).

تحت  يومئذ  فلسطين  �كانت  فلسطين.  في   ��النتد� حكومة  يريد   (٢)
 Cيا �لبناgسو� -C.gلعر�� �شر� �أل� Cلبريطاني -شأنها شأ� ��النتد�
تحت �النتد�� �لفرنسي، �Dلك ما �تفق عليه �لحلفا% �لمنتصر�C في 
�لحر� �لعالمية �أل�لى في مؤتمرهم �لذ) عقد�[ في ساg Cيمو سنة 
�لضعفا% في غفلة من   Cنتهبو� (�طا� ١٩٢٠. �هكذ� صنع �ألقويا%، 
�لزماC، ثم تجد من يثق بعد�لة �لرجل �ألبيض �يبني عليها �آلما�! 

(مجاهد).
(٣) ,�D نصبت >(�< �لفعَل �لمضاTg بعدها فهي بمعنى >,ال (C<، �نقو� 

في ,عر�� �لفعل ,نه منصو� بأCْ ُمضَمر- �جوبًا (مجاهد).



٢٧

ليس في �لعالم كله مسلم ��حد يستطيع (C يمر بهذ[ �لحو�.�: 
�gية على �إلسالi في ثالث مساجد[، حو�.� �العتد�%  حو�.� �لزِّ
على �لمسلمين في عقر .�gهم، �ال تثوg في g(سه �لحمّية �إلسالمية 
 CD,� لدينه،  �يغضب  هللا  فيغضب  �لعربية،  �لنخو-  نفسه  �في 
ال يتأخر لحظة ��حد- عن (C يبيع نفسه �ماله من �هللا بأCّ له �لجنة.

 Cما كا� ،Tّلة �خضوDِ بد�ً .ين) iإلسال� Cال ��هللا، ما كا
�لسبع  هذ�  من  �لسنانير  Cّ هذ[  َيُغرَّ فال  .ين ضعف �عجز،  (بد�ً 

َنوَمُته، فهو ��هللا ,C نهض لهم ما (بقى منهم باقية!
 Cيلقو �للتهلكة  لهم  �ما   ،iإلسال�� �ليهو.  لهؤال%  ما  ثم 
بأيديهم ,ليها؟ (i يريد�C) C يأDنو� بحر� ,�D قامت ُسوقها كانو� 
(��َّ ما َيْنَفق فيها؟ �(ّنى لهم بالحر�، �ما عرفناهم قّط (بطالها، 
�ما عرفهم �لتاgيخ ,ال ضعافاً خاضعين، �gضين بالدنّية مستسلمين 
,لى �لذلة؟ فلُيبقو� على (نفسهم، �ليُقلعو� عن غّيهم، �,ال �,Cْ لم 
َترَ.ْعهم �لحكومُة �تغّل (يديهم عن �العتد�% علينا، �ضعنا (فو�َهنا 
يعلم  �لنفير"... �عندها  "�لنفيَر  بُمسلميه:  �لعالم فصحنا  بو�  في 

�لناs (ين هي مقبر- �لعنصر �لصهيوني �متى كاC �نقر�ضه!
*   *   *

,ّال  بها  �لحق ال نقصد  قو-  فيها  هذ[ كلمة صغير-، �لكن 
,حقاقه، �قو- �إلسالi ال نرمي بها ,ّال ,لى نصرته. �ما على ُمِحقٍّ 

للحق من سبيل.
*   *   *



٢٨

�سمعو� يا عبا. �هللا

قطعٌة من حديث (١)

نشرc سنة ١٩٢٩ (١) 

هذ[ قطعة من حديث سمعتها بين �ثنين، 
(نقلها كما سمعتها:

- ... �,C َمَثلهم في Dلك كمثل �إلخو- ��لعمليق.
قا�: �كيف كاD Cلك؟

عظيماً  قصر�ً  (بيهم  عن  �gثو�  سبعة  ,خو-   C) zعمو�  قا�: 
�,سر�فاً.  تبذير�ً   Cلعنا� فيها  ألنفسهم  فأطلقو�  طائلة،  �(مو�ًال 
�كاC بجو�gهم عمليق قو) �لعضل مفتو� �لساعد، g(� ما هم 
فيه فاتصل بهم �خالطهم، فعرu .خيلة (مرهم �َعْجز حيلتهم، 
فبّيتهم في نفر من (صحابه، فما �ستطاعو� لهم .فعاً، ثم تقاسمو� 
 Cمو�لهم، �حبسو� كًال منهم في غرفة �ضّمو� ,ليه (حدهم ليكو)

�صياً عليه؛ يبتز (مو�له �يتصرu به كما يشا%!
______________________

بتاgيخ   g.لصا� �لر�بعة،  �لسنة  �لعد. ١٦٤ من  >�لفتح<،  (١) في مجلة 
١٩٢٩/٩/١٢ (٩ gبيع �لثاني ١٣٤٨).



٢٩

ثم عر� ألصغر �إلخو- عد� يريد (C ينتزT غرفته �zعماً (نها 
كانت معبد�ً ألسالفه قبل (C يمتلك (بوهم �لقصر فهو يريد (C تعو. 
,ليه، فأبى Dلك عليه �ألª، �(صر هذ� على غرضه، فتخاصما... 
�كاC مع �لعد� سالp �ُعّد- �ليس عند ��D ,ال هر��ته. فد�فعه 
بها ما �ستطاT ��ستصرª ,خوته، فهاجو� �صاحو� بالعمالقة: ,ننا 
نحتج �ننكر هذ� �الغتصا� �نعلم (ننا محقوC,� ،C لم تر.عو� 

هذ� �لعد� فعلنا �فعلنا...
ْت (صو�تهم ��نشّقت حناجرهم،  �ما �zلو� يصيحوC حتى ُبحَّ
ثم (َ��� ,لى غرفهم فنامو� ها.ئين يحسبوC (نهم صنعو� شيئاً، �مأل 

(هل �لعد� �شيعته �لدنيا شكا- �عويًال.
قا�: فما�D كاC بعُد، َ�ْيَحك؟

 Cفيجد� Cقبُل؟ سيصبحو Cبعُد ,ال ما كا Cيكو �Dقا�: �ما
�ألªَ مقتوًال، ��لعد�َّ �لدخيل مالكاً، ��لعمليَق با.يًة نو�جُذ[ من 

�لضحك عليهم ��ألمل في �لقضا% على ما بقي من عزهم!
*   *   *

هذ� ما سمعته من حديثهما، ��لَفِطن من َفِهم.
*   *   *



٣٠

�سمعو� يا عبا. �هللا

قطعٌة من حديث (٢)

نشرc سنة ١٩٢٩ (١)

 >cلميكانيكيا�< برT في فن  ... كالذ) zعمو� (g Cجًال   -
 ].�gله �لد فأ Cخبر[ ��نتشر صيته. �كا T�D� ،cتسيير �لقاطر��
بإتقانه �ال  لهذ[ �ألسر- شهرتها  تبقى  �لفن حتى  تعلم هذ�  على 
تتبد. بموc هذ� �لشيخ، فاعتذg �لولد بأنه صغير �(نه سَيِجّد فيه 
 ...]gعتذ�� ,لى  �لولد  فعا.  ,لى .عوته،  ثم عا.  فتركه حيناً  بعُد. 

.cفما �مت حيا- �أل �بين >.عا< �>�عتَذgَ< تصرَّ
�طلب صاحب �لعمل من يقوi مقامه، فقاi ,ليه �لولد، فقا� 
صاحب �لعمل: �لولد (حق بمكاC (بيه، �لكّن َسو� �لقاطر- شا� 
ال يقوi به ,ال خبير، �في �لطريق عقبة ال يجتاzها ,ال حا�D. فما 

بلغ من معرفتك (يها �لفتى؟ 
.�فقا�: ,نني كأبي، �(فوقه بقو- �لشبا

______________________
بتاgيخ   g.لصا� �لر�بعة،  �لسنة  �لعد. ١٦٥ من  >�لفتح<،  (١) في مجلة 

١٩٢٩/٩/١٩ (١٦ gبيع �لثاني ١٣٤٨).



٣١

فُسرَّ صاحب �لعمل �Dهب به ,لى �لقاطر- ليسوقها، فُدهش 
��gتبك �قا�: (ما هذ[ فال (عرفها، �لكني كأبي... �(فوقه بقو- 

�لشبا�، �(نت حليم!
فقا�: ,CD (نت تحذ� تصليحها؛ فَهُلمَّ ,لى �لمصنع.

فال  هذ[  (ما  فقا�:  فيه  ما  �(عظم  فهاَلُه  قبُل   ]�g يكن  �لم 
(عرفها، �لكني كأبي... �(فوقه بقو- �لشبا�، �(نت حليم!
فقا�: ,CD (نت تبصر (مر �الختر�T �ترقيه، فهنا�...

فقطع عليه كالمه قائًال: (ما هذ[ فال (عرفها، �لكني كأبي... 
�(فوقه بقو- �لشبا�، �(نت حليم!

�ما ��z يعر� عليه كل عمل فيجيبه بالجو�� نفسه، حتى 
و� تعرفه، �ال �لتصليح  برi به فقا� له: (يها �لغّر �ألحمق! ال �لسَّ

تحذقه، �ال �الختر�T تعلمه، فبما�D كنت كأبيك؟! �طر.[.
*   *   *

قا� �لمحدَّ�: ,نه �لد (بله gقيع! فَمَثُل مْن هذ�؟
قا�: َمَثُل �لمسلم؛ ال �لصال- يقيمها، �ال �ألحكاi يعرفها، 
",ني مسلم كأبي �(فوقه بمعرفة  يقو�:  َيتبعها، �لكنه  �لسّنة  �ال 

�لفنوC ��لعلوi... �فضل �هللا ��سع!". �هللا �لمثل �ألعلى.
ثم Dهبا فانقطع عني حديثهما.

*   *   *



٣٢

______________________
بتاgيخ   g.لصا� �لر�بعة،  �لسنة  �لعد. ١٦٦ من  >�لفتح<،  (١) في مجلة 

١٩٢٩/٩/٢٦ (٢٣ gبيع �لثاني ١٣٤٨).
(٢) �لمعاug هنا نوTٌ من �لطير، ��gُ) غير Dلك.

�سمعو� يا عبا. �هللا

قطعٌة من حديث (٣)

نشرc سنة ١٩٢٩ (١)

- ... �لَوْيل لَك يا هذ�، ما تنفّك تحدثني �تعمى عن هذ� 
�لرجل يقتطع من (حا.يثنا ِقَطعاً، �ال (.g) ��هللا ما يصنع، غير 
�ليس  �لد��ئر.  بنا  يتربص   ]�g) �,ني  بَِشّر،  ينالنا   C) (ني خائف 
بالرجل �لحكيم من �ثق بعدّ�[ �gكن ,ليه، �قد قالت �لحكما%: 
 �zلر�� ،gتجاهّن من ثال� فهو (حمق: �لما% من �لناg� ثالٌ� من
�لعدّ�... �,C مثلك -في هذ�- كمثل  من �لمخلو�، ��لنفع من 

�لمعاug ��لغر��، حين �ثقن به فأهلكهن.
قا�: �كيف كاD Cلك؟

 ،(٢)ugلمعا� من  كذ� جماعة  بمدينة   Cكا (نه  قا�: zعمو� 
شريعة  ,لى  َ�ْكَرُهّن   Cَ.َْشَد قد  �كّن  منهّن،  �zير  عليهّن   Cكا�



٣٣

على خير  فيه .هر�ً  َفِعْشَن   ،gٍنهر جا قائمتين على ضّفة  �لغة(١) 
عيشة، حتى نز� بهن -c�D يوi- غر�ٌ� جائع �سمه >gَْ�َجة<، 
فشفقن عليه �g(فَن به، فأطعمنه �سقينه، فلما شبع ��g) g(� ما 
عندهن من �لحب؛ فطمع بهن، فقاi فيهن خطيباً فقا�: ,نكّن قد 
(حسنُتّن ,لّي �,ني مكافئكّن على ,حسانكّن، �علْمَن (ني �cٍ من 
بلد (gقى من بلدكن، �عند) من �لعلم ما ليس عندكن، فاّتبِْعَنني 
 .zمة من �إل�) Cيرتكّن (نهْض بكّن فتِصرzلو ً�gتِخْذَنني مستشا��

فقلن له: (نظرنا حتى نر� g(ينا.
 ���نتحين ناحية يتشاCَgْ�َ، فقالت حكيمُتهّن: ,C هذ� �لغر�
عن  بقطِعُكّن  ,هالككّن  على  عامل  �هو  (مركّن،  عليكّن  ُيفسد 
(صلكّن، فُقْمَن ,ليه فافَقْأCَ عينيه، ��علْمَن (Cّ َمن صا.� ما ليس 

.gلبيت من �لنا� �من طبعه (صابه ما (صا
ُقلَن: �كيف كاD Cلك؟

 ،gٍنهر جا iما) َغّنا% بيت جميل  ,نه كاC في �gضة  قالت: 
�,نه لبث ما شا% �هللا (C يلبث، ثم بد� له فقا�: "ما (َشقَّ �لحيا- بال 
gفيق �ال (نيس، �ما (شقى من يقيم �حد[ ال يجد من يشاطر[ 
لم يجد  لي صديقاً". �لكنه  فمبتغٍ  سّر�%[ �ضّر�%[! �,ني منطلٌق 
,ال �لناg فخاللها، �باتا متعانقين، فلم يصبحا حتى (صبح gما.�ً. 
�,ني خائفة عليكّن ُصحبَة هذ� �لغر��، فأطعَنني �ليوi ��عصيَنني 

�خر �لدهر.
______________________

(١) هما هنا نوT من �لشجر، �قيل غير Dلك.



٣٤

فَأَبْيَن Dلك عليها �(عرْضَن عنها، �Dهبن ,لى �gََجة فاتخْذَنه 
لكّن  ��ضع  �(نا  مؤتَمن؛   gلُمستشا� لهن:  فقا�   .(١)  ً�gمستشا
برنامجاً ,�D (نتّن عملُتّن به صيََّركّن (مة �gقية من �إل�z. فُقْمَن ,لى 
هذ[ �ألسبا� �لتي تربطكّن بهذ[ �للغة �هذ[ �لشريعة فاصرْمَنها، 
��تركن �كركّن يسبح بالما%، فإنه ال ينتهي �لنهر ,لى مصّبه حتى 

ينتهي (مركن ,لى ما (g.تّن.
فأطعَنه �فعلن ما (�g. لهن، فما َشَعرC ,ال �هّن يتخبطَن في 

�لما%، ��لغر�ُ� ناٍ* بما �ختزCَّ من �لحب.
*   *   *

هذ� ما سمعته من حديثهما، �,C فيه لعظة لقومي لو كانو� 
.Cيفقهو

*   *   *

______________________
(١) �لفرنسي �gجه كاC مستشاg�z� g- �لمعاug (ياi �النتد��، �صفه علي 
�لطنطا�) في Dكرياته فقا�: "كاC �لمستشاg �لفرنسي هو �لوzير �لحقيقي 
�هو �آلمر �لناهي" (�لذكرياc ٢١٤/١)، ��نظر �لرسالة �لعاشر- من 

gسائل >سيف �إلسالi< �لتي ستأتي في هذ� �لكتا� (مجاهد).



٣٥

(نا �نفسي

نشرc سنة ١٩٢٩ (١)

�آلC �قد هجعت �لمدينة �سكن �لجو، �تر� �إلنساC حلبة 
�قد   Cآل� عنائه،  من  يستريح  ,لى مضجعه   ��)� �لنضا�،  هذ� 
 ،T�.نني بالوDمن نفسي ُيؤ cٌتفع صوg� ،Cإلنسا� cَخَفَت صو
�نظرc ,ليها �هي َتْسبح بحّلتها �لبيضا% في هذ� �لفضا% �لو�سع، 
عالم  (�سع:  عالم  ,لى  منه  تستطر�   ،cلنيِّر��� �لكو�كب  فضا% 
قليًال  �تبتعد  �نظائرها،  (شباهها  بلقا%  ساعة  لتأنس  �لالنهاية، 
عن عالم ليست منه �ليس منها في شي%، فوقفت �Dهًال شاخصاً 
ببصر) ,لى �لسما%... �في �لسما% قبل �لفجر ُمسَتَقرُّ �لعو�طف، 
�سرُّ �ألمل، �با� �ألبدية. �لبثت على هذ� ساعة، ال (علم من 
(مرها ,ال ما يبقى في نفسي بعد (C (صحو، �ما هو ,ال ما يبقى في 

نفس �لحالم بعد تبدُِّ. حلمه.
 Cإلنسا� Cصحو �(عو. ,لى هذ� �لعاَلم، ال حباً به، بل أل)
(.�gجها،   c.فعا نفسي،   iما) �لتأمل   �باَ  ]gبشر� َفَسدَّ  (فا� 

______________________
 g.لصا� �لر�بعة،  �لسنة  �لعد. ١٦٨ من  >�لفتح<،  (١) نشرc في مجلة 

بتاgيخ ١٩٢٩/١٠/١٠ (٧ ُجما.� �أل�لى ١٣٤٨).



٣٦

,لى  َعِصيَّة، ساخطة على �إلنساC، �طامحة  ,لّي متمّر.-   c.عا
تسألني  ,لّي   c.فيه. عا �لذ) ُ�ضعت  �لسجن  �لخر�* من هذ� 
 Cيها �إلنسا) �gَغْضَبى: من (تى بي ,لى هنا؟ من (سكنني في جو�
 �Dلما �يحك!  شقائي!  سبب  (نت  ُسجنت،  ما  لوال�  �لشرير؟ 
تعيش في هذ� �لعالم �لفاسد؟ ,نني ال (حبه �ال (طيق (هله. .عني 

(gحل!
�لصمت،  في  فأzيد  �لسؤ��  في  �تلّح  فأصمت،  تسألني 
فتحنق �تمسك بخناقي فَتْسَوّ. �لدنيا في عيني �(كا. (فاgقها. ثم 
(�g �لفر* في (شد ساعاc �لخطر؛ لقد ُفتحت (مامها كّو- ,لى 
عالم �لخلو.، فأفَرَجت عني �تمتعت بالهنا%. �ما Dلك ,ال ألنها 
سمعت صوc �لمؤCDّ يرCّ في سكوC �لليل: >�هللا (كبر، �هللا (كبر<، 
فأصغت ,ليه، ثم حملُتها فوقفت بها في �لصال- فاتصلت بعالم 

�لتأمل.
>�لسالi عليكم  قولة:  �بقيت سعيد- خاشعة حتى سمعت 
�gحمة �هللا، �لسالi عليكم �gحمة �هللا< فعا.c إلشقائي، فأنا ال 

(سعد ,ال في �لصال-!
*   *   *



٣٧

sفي �لقد

على قاgعة �لطريق
نشرc سنة ١٩٢٩ (١)

-١-
- ,لّي، ,لّي يا ُبَنّي. ما لك؟

- (ين (بي؟ (ين (مي؟
هذ� جو�� Dلك �لطفل �لصغير �لضاّ�، (فصحت عنه عينا[ 
�لذ) ما  �لمتلعثم  لسانه  به  َعيَّ  ,D قد  �لُمْشجي  �لباكيتاC �منظر[ 

يكا. ُيبِين.
نا.يته، فأقبل ,لّي �حّد� ,لى �جهي، فلّما لم َيَرني (با[ �ّلى 
نياطها، ,ال  لها  تتقّطع   cها�� ��لقلو له (قسى  �له منظر تدمى 
قلو� بني صهيوC فإنها ال تحركها gحمة... (� يحّرَ�(٢) �لنسيُم 

�لرقيُق �لصخرَ- �لجلمو..
______________________

 g.لصا� �لر�بعة،  �لسنة  �لعد. ١٦٩ من  >�لفتح<،  (١) نشرc في مجلة 
بتاgيخ ١٩٢٩/١٠/١٧ (١٤ جما.� �أل�لى ١٣٤٨).

في  �لتي سبقت  �لحاشية  �نظر  �لصخرَ-!  �لنسيُم  ,�D حر�  ,ال   :()  (٢)
صفحة ٢٢ (مجاهد).
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�توgمت  �لبكا%  من  عينا[   c.gتو �قد  �جهه  على  مضى 
قدما[ من �لسير، يصيح: بابا، ماما، ماما، بابا... حتى �نقطع عن 

عيني مر�[ �عن (Dني مسمعه.

-٢-
- هل g(يت طفًال صغير�ً (ضّل (بويه �(ضّله (بو�[؟... ال، 
ال، بل (ضّلته (مُّه �(ضّلت (با[. (با[... �[، (ين (بو[، هل Dبحو[؟ 
gّبا[، �نتقم لنا من هؤال% �لوحو¢. ,نهم (خرجونا من .�gنا �قتلو� 

gجالنا �...
�مر(- شاحبة �للوC، مخطوفة �لبصر كأC بها مّساً، (لقت علّي 

هذ� �لسؤ�� ثم Dهبت ال تلو) على شي% �ال تسمع مني جو�باً.

-٣-
!iيت باكياً �ال باكية كاليو)g من هذ[؟ فو�هللا ما -zجنا -

.]g�. بحه �ليهو. فيD ،Cفال -

-٤-
- �لجامعة �لعربية... (خباg محلية...

- هاc عد.�ً.
فأحرقوها   ]gَ�.  Cليهو. على فال�  gَ تسوَّ "فاجعة: 
مأ��   Cيجد� ال  �طفله  �zجته   c �فرَّ عليه، 

يؤ�يهم �ال طعاماً يقيم صلبهم..."



٣٩

-٥-
عين  ��هللا  فهو  خياًال،  -�ليكن  هذ�   c)قر �قد  بك  كأني 
�خر  ,لى  هللا...  ,ّنا  باهللا،  ,ال  قو-  �ال  فقلت: ال حو�  �لحقيقة- 
(طايب  من  فمألته  بطنك  ,لى  قمت  ثم  تقوله.   C)  cَ.تعّو ما 
�لطعاi، �هم ال يجد�C ما يتبّلغوC به، �,لى ,خو�نك فحدثتهم 
ُمِسّر �ألحا.يث، �(�لئك ال (صحا� لهم، �,لى فر�شك �لوثير 
فتمد.c فيه، �(�لئك ال يجد�C ,ال �لَمَدg فر�شاً، ثم (صبحت 

.iفقلت: �لحمد هللا على .ين �إلسال
�() ,سالi هذ� لعمر)؟!

*   *   *



٤٠

(٣) pسائل في سبيل �إلصالg
.مشق بعد تسعين عاماً (١)

ما�D يكوC يومئذ ,�D لم نبا.g ,لى �إلصالp �ليوi؟

(خر* هذ� >�لطنطا�)< (�لى gسائله فأغضبت �(gضت، ثم 
 sُلنا� Tضياً عنه (حد�ً، �لم يد�g Tقّفى على ,ثرها بالثانية فلم تد
لفظًة في .���ين �للغة تد� على �النتقاP ��لشتيمة ,ال gمو[ بها 
غيبة �حضو�gً، حتى ضا� بخصومتهم gDعاً، فحّد� عن نفسه 
 �gأل� علّي  �ضاقت  �لرفا�،  �جانبني  �لنو�.)  لفظتني  فقا�: 
تعلوها سيما �لغضب  بما gحبت، حتى ال (�g فيها ,ال �جوهاً 

�(صو�تاً تملؤها كلماc �لشتم.
______________________

(١) هذ[ هي �لرسالة �لثالثة من gسائل >في سبيل �إلصالp<، صدcg في 
.مشق في gجب سنة ١٣٤٨ (كانوC �أل�� (.يسمبر) ١٩٢٩)، �قد 
�ثنتاC: �أل�لى عنو�نها >في �إلصالp �لديني< ��لثانية >كلمة  سبقتها 
,لى طال� .مشق<. فأما �لثانية فقد مضى موضوعها مع �ألياi، �(ما 
�لثامنة ��لثالثين  �لحلقة  �أل�لى فتجد�C خالصتها �(جز�% منها في 
من >�لذكرياc<، فمن شا% �الطالT عليها فليرجع ,لى تلك �لحلقة، 
 ��) >pسائل �إلصالg< فيها تحد� عن هذ[ �لرسائل فقا�: "كانت�
 = Cكا (ألثر �لذ� �gيد C) ال يستطيع Cمن يقر�ها �آل ،ً�gكتبي صد�



٤١

Dهبت ,لى منزلي فر��gً من �لناs، فلم يستقّر بي �لمقاi فيه 
فيها ,ال هذ[   gنو ليلة ظلما% ال  َمْوهناً، �كانت  حتى خرجت منه 
�لنجوi �لمتأللئة في سمائها �لصافية، �ال صوc ,ال صوc قدمي 
على بال� شاTg بغد�. �لذ) (سير فيه مغّرباً، ال (عرu لي قصد�ً 
�ال غاية، �قد تا[ بصر) في .جى �لليل �فكر) فيما ��g% �لما.-.

كدc (سير ,لى �لصباp ما .مت ال (فكر في شي% �(فكر في 
كل شي%، لوال (C �ستوقفني شعوg برهبة �عتر�ني، فعا.c ,لّي 
نفسي، فبصرc ما حولي فإ�D (نا بين �ألمو��D,� !c (نا قد قطعت 
 pْحد� هذ[ �ألسال� �لشائكة �لتي تفصل شاTg بغد�. عن مقبر- �لدَّ
مخيفة،  (شباحاً  �لماثلة  فتمثلت لي شو�هدها  �لمقبر-،  �.خلت 
فُملئُت gعباً �فزعاً، �خانتني gجال) فسقطت مكاني، �(حسست 

بشي% سقط عليه g(سي فكاC له كالوسا.-، �,�D هو قبر!
�(ُحّس حركة، فألتفُت فأ�g �لقبر ينشّق فيخر* منه ميت قد 
تقطع كفنه، �يقتر� مني فأجمد في مكاني �ال يبقى حياً مني ,ال 

______________________
=   لها يوi صد�gها. ,نها كانت َحَجر�ً، (� ُقل >حصا-< (ُلِقَيت في بركة 
ساكنة. (ال تر�C �لحصا- -على ِصَغرها- ترسم على �جه �لبركة .�ئر- 
بعدها .�ئر- (�سع منها، ثم تتعاقب �لد��ئر حتى تبلغ َحفافي �لبركة 
(gبع، غلبت  (�لذكرياc ٤٠٣/١). �gسائل �إلصالp هذ[  كلها؟" 
�لشد- في �للفظ ��ألسلو� على (كثر ما.تها، حتى لقد �َصَفها في 
Dكرياته فقا�: "�لناs يبد��C باللين �(نا بد(c �لكتابة بالعنف، �هم 
برسائل   c)بد للنقد ��إلصالp؛   c)بد �(نا   ���أل. للفّن   Cيكتبو
�إلصالp فِهْجت على نفسي حربًا ال طاقة لي بها، حربًا ما لي فيها 

نفع �ال لي في غنائمها (مل" (�لذكرياc ٥/٢) (مجاهد).



٤٢

 ªسمعي، فأسمعه يقو�: (يها �لولد �لخبيث! ما (نت �نقد �لشيو
(يها  �لشّباC؟  �,صالحهم، �هال (صلحت ,خو�نك �(تر�بك من 
�لشرير، (ال تبصر (خالقهم؟ (ال تر� تقليدهم �لغربيين؟ (َعميَت 
عن كل هذ� �لم يبَق محتاجاً ,لى �إلصالp ,ال �لشيوª؟ �يلك! 
على  تزيد  ال  �(نت   ،Cلشبا� صالحي  من  (نك  تزعم  (لست 
 c)لى نفسك فبد, cبما تها�نت به (حياناً؟ فهال عمدg� ،فرضك

بإصالحها؟ �لويل لك �لليلة من �نتقامي �بطشي!
 �D, مني، حتى ��ُيعَقد لساني فال (g. عليه حرفاً، �يقتر
لم يبَق بيني �بينه ,ال T�gD (حّس بحركة، �(�g سحابة كبير- تمر 
من فوقنا، فيالمسه gيحها فيسقط ميتاً �(غوP في �أل�g عشر- 

.TgD)
*   *   *

�لبال.  فر(يت   ،cصحو ثم  بمد�ها،  (علم  �هللا  مد-   c مرَّ
 Tgَمن عليها، فلم يعد هنا� مقبر- �ال بساتين، بل شا� cتغيََّر
�لعشرين طبقة، �(هله   c�D لفخمة�  gلقصو� ضخم على جانبيه 
كلهم يلبسوC �لقبعاc ��للباs �أل�gبي، فعرفت في �لحا� (نني 

في باgيس!
�قتربت من (حد �لناs فقلت له بالفرنسية �لتي (عرu منها 
شيئاً: بونجوg. فصّعَد فّي نظر[ �صّو�، �تأملني باسماً متهكماً، 
ثم ساg �لم يرّ. علي شيئاً. فرجعت ,لى نفسي فوجدتني غريباً في 
لم يقص  �لطربو¢ �من  يلبس  من  zيي، �كيف ال يكوC غريباً 
شاgبيه؟ فأسرعت ,لى حال� فحلقت، ��شتريت قبعة، �خرجت 



٤٣

(نظر متعجباً، ال (جر� على �لسؤ�� عن �سم �لمدينة �عن تاgيخ 
�ليوi لما القيت من �لرجل �أل��.

فأجد[  منه   ��(تقر (عرفه،  (ني  فأتخيل  ِهّماً  شيخاً   �g)�
صديقي فالC، �قد كانت سنه حينما فاgقته عشر سنو�c، فأتعجب 
من شيخوخته �شيبه �(نا (كبر منه �ال (��z شاباً! �ال (عرu بأ) 

لغة (خاطبه فأقو� له: �لسالi عليكم بونجوg غو.موgنينغ!
�لسالg� iحمة �هللا. �يعجب من  قائًال: �عليكم  فير. علّي 
سالمي، فأنتسب له فيعرفني �يهّش لي �يقو�: كيف عدc ,لينا 

�قد حسبنا� مّت منذ تسعين سنة؟
- ,C لي لخبر�ً طويًال، �لكن (خبرني قبُل: في () سنة نحن 

�آلC؟
- في �لسنة ٢٠١٩ ميال.ية.

- �ما هذ[ �لمدينة؟
- عجيب منك، (ال تعرفها؟ هذ[ .مشق.

- .مشق؟ ما�D تقو�؟ (gجو� (C ال تهز( بي.
- ِجّد�ً (قو� ,نها .مشق.

- �متى كاC لدمشق مثل هذ� �لغنى �هذ[ �لعظمة ��لرقي؟
- ال تغتّر، فما لدمشق منه شي%، �لكنه شاTg �ألجانب، 
(هلها  �عظما%  �لمدينة  سا.-  هم  �صّناعاً-   ً�gتجا- ��ألجانب 

�مالكو zماi (موgها.
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- �ما�D فعل (هلها؟ فلقد تركتهم على (بو�� نهضة �قتصا.ية 
كبر�، �لقد (سسو� معامل للدباغة ��لنسيج �...

- �[، لقد (Dكرتني عهد�ً كنت له ناسياً، �ال يعرفه ممن تر� 
، هلمَّ  غير). ,C ما تقوله صحيح، �لكن... �[! عمَّ (حدثك؟ هلمَّ

.uلى (حد �لمقاهي فإنني ال (طيق �لوقو,
*   *   *

طلبنا،  تسألنا   gلبد� فلقة  كأنها  فتا-  فتأتينا  �لمقهى  �ندخل 
�لصين،  لغة  هي   i) هي  (التينية   (g.) ال  بلغة  gفيقي  �يجيبها 
 cللغا� �لفتا-؟ �بأ)  ما هذ[  له:  فأقو�   .uقليًال �تنصر فتنحني 

تكلمها؟
- ,نك قد قطعت علّي حديثي �أل��، �لكني مخبر� عن 

.�سؤ�لك. ليس من كلمت بفتا- �لكنه شا
 �- شا�؟ شا�؟! �ما هذ� �لشعر �لطويل؟ �ما هذ[ �لثيا

�لقصير-؟ �ما هذ[ �ألصبغة؟ �ما هذ� �لكحل في �لعينين؟
�ليوi، ال   Cهكذ� كل �لشبا� ،�,نه شا - نعم يا سيد)، 
 cلمشر�عا�� �لكبر�  �ألعما�  (ما  ��لرقة،  �لتجمل  ,ال   Cيعرفو

�لعظيمة فكلها بيد �لمر(-!
َلت �ألgُ� غيَر �أل�g؟ (i قامت �لساعة؟  - ما�D تقو�؟ (بُدِّ

(i طلعت �لشمس من مغربها؟ (i ما�D؟
�لتي  >�لموضة<  يكن، �لكن هذ[  لم  Dلك  ,C شيئاً من   -
بد(c في zمانكم بحلق شاgَبي �لرجل �شعر �لمر(-، �حضوgها 
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في �لكلياc �عقدها �لمجامع، ��شتغاله بالزينة �عكوفه عليها، 
قد جّرنا ,لى ما تر�، �ما خفي عنك (عظم. �(ما هذ[ �للغة فما 
هي ,ال خليط من �للغة �لعامية ��للغاc �ألجنبية، �(ما �لفصحى 
فلم يعد يعرفها ,ال �لمنقطعوC لد�gستها، �قليل ما هم! �.عني 
 c)بد �لتي  �القتصا.ية  �لنهضة  هذ[   C, �أل��:  حديثي  لك  (تّم 
على   ��لطال (قبل  حينما  حسناً  سير�ً   cgسا ��لتي  zمنك،  في 
 Tالنقطا خطاها  �تقاgبت  gيحها  gكد   C) تلبث  لم  مساعدتها، 
�ألجنبية،  �لبضائع  شر�%  على  �مثابرتهم  مساعدتها  عن   sلنا�
فضعفت، ثم �ضمحّلت فلم يبَق لها (ثر. �خال �لجو لُقبَّر- (�gبا، 

�لكن ال صائد لها!
�هنا جا%c ((� جا%) �لكاgسوC بقدحين من �لخمر، فقلت: 

خمر؟ ((نا (شر� �لخمر؟!
�,C هذ[  �لمدينة شر�� سو�[،  في  فما  (خي،  يا  مهًال   -
 cفي مخططا iمي (�لذ) ُير� �ليو�g قا�z لتي كانت في� cلحانا�
.مشق �ألثرية) �,هما� �لحكومة (مر ,غالقها �تحريم تعاطي ما 

فيها قد سّبَب لنا هذ� �لبال% �لعاi ��لشر �لمستطير.
- �لكني ال (شربه.

- �لما�D؟
- عجيب! (ليس بحر�i؟

- حر�i؟ هاهاها! ما بقي من يقو� حر�i �حال�.
- ما�D؟ �هل Dهب �لدين؟
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- (ليس لك بذهابه علم؟ ها� �لمسجد �ألمو)، ال يدخل 
فإنك  هذ�،  من  تعجب  �ال   .Cلمصلو� ال   ،Cلمتفرجو� ,ال  ,ليه 
 Cيتغافلو� �لدين   gبأمو  Cيتها�نو كانو�  zمانك   Cشبا  C)  uتعر
 u(�ال.هم في طريقهم، فنشأ هذ� �لنش% �لذ) ال يعر gعنها، �سا

من �لدين ,ال �السم.
*   *   *

�طلب ,لّي صديقي (C (قوi معه لند�g في �لمدينة، فامتطينا 
من  تمثا�  له:  فقلت  تمثا�،  فيه  عظيماً  ميد�ناً  فر(يت   ،-gسيا

هذ�؟
- ليس تمثاًال لبشر، �لكنه تمثا� �لحرية.

- �ما تمثا� �لحرية؟
- هو...

�هنا صدمتنا سياg- (خر�، فصحت: ��g(سا[!
هي   �D,� �لفر�¢.  في  (نا   �Dفإ �(فقت   ،��لبا علّي  فُفتح 
بناياc �ال  باgيس، �سنة ١٩٢٩ ال سنة ٢٠١٩، ال  .مشق ال 
 iمنا �gيا  g(يت  ما  كل   �D,� ,لحا.،  �ال  تهتك  �ال  تماثيل، 

!iضغا� (حال)�
*   *   *
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(٤) pسائل في سبيل �إلصالg
iلحركة �لفكرية في �لشا�

 ١٩٣٠ iفي مطلع عا cنشر
(١٣٤٨ Cغر- شعبا)

نحن ��لماضي
 �,C �لتاgيخ -�ال سيما �لتاgيخ �لمحزC- سبب (كيد من (سبا
بأجلى  تتجلى  لنا �gية ��حد- �نظر- عامة  �ألمة، �نحن  تكوين 
�لتاgيخ،  �لماضي �تتغلغل في (عما�  مظاهرها عندما تتجه نحو 
حتى ,نه ليصّح قولنا: ,Cّ نظرنا ,لى �لماضي ��حٌد مهما �ختلفت 
بيئاتنا �ثقافاتنا. كيف ال؟ �َمن منا ال يفخر بوقعة �لقا.سية �فتح 

�لشاi؟ �من ال يحزC لمعركة بال� �لشهد�% �سقو� �ألندلس؟
من  عظمى  �سيلة  �لمحزنة   cلذكريا�� تجمع،   iآلال�  C,

�سائل �التحا..
�لكن �تجاهنا ,لى �لماضي قد شَغَلنا عن كل ما عد�[ حتى 
ْت فينا كلمة صاحب  ما نكا. نلتفت ,لى �لمستقبل، �حتى َصحَّ
 %�gماً ,لى �لو�. Cينظر� �كتا� >حضاc�g تونس< �لفرنسي: �لعر
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فيقولوC >كنا< �>كانت .�لتنا< �>هذ� تاgيخنا< �ال يصنعوC شيئاً، 
 >Cنكو C) يجب< Cفيقولو iال ,لى �ألما, Cما �ليهو. فال ينظر�)�

�يسعوC ليكونو� كما يريد�C. �ما حالتنا ,ال كما قا� من قا�:
(لَهى َبني َتْغلٍب عن كل َمْكُرَمة            

iِقصيد-ٌ قالها عمر� بُن كلثو
باهر�ً- ال يغني عنا من �آلتي  ,C تاgيخنا -مهما كا�z Cهر�ً 
�ال  عز�ً  يرّ.  ال  �لخالية   iأليا�� �لبالية  َمم  بالرِّ �لفخر   C,� شيئاً، 
يرجع مجد�ً، فحسبنا نظر�ً ,لى �لماضي، �لننظر ,لى �لمستقبل، 

.iلى �ألما,
يا قوi: ما�D يرّ. عليكم عزَّ (ّ�لكم         

,Cْ ضـاT �ِخُر[، (� �Dََّ ��ّتَضعـا؟

نحن ��لمستقبل
ما هو �لمثل �ألعلى �لعاi لمستقبل سوgيا في نفوs (بنائها؟ 
,نك ال تجد جو�باً على هذ� �لسؤ�� ,ال قولك: ليس لسوgيا مثل 
�أل.بي  �ألعلى  بالمثل  �(عني  (بنائها.  �ما�  فيه  تلتقي   iعا (على 

��الجتماعي، ال �لسياسي �لذ) نكا. نكوC متفقين فيه.
��صطناعنا  بأ�gبا  �لتحاقنا  �ألعلى  �لمثل  ير�  من  منا   C,
عا.�تها �(خذنا بعو�ئدها، حتى نكوC منها �نتبر( من شرقيتنا �.يننا 
�لمثل  �لمتطرفوC. �منا من ير�   C�.لغتنا، �هؤال% هم �لمجد�
�ألعلى �لعو.- ,لى ما كنا عليه قبل عشر�c �لسنين، �محاgبة كل 
>�لمهد)<  �ينتظر  نافعاً،  gُقّياً   �) صحيحاً  علماً   Cكا �لو  غربي 



٤٩

.Cلمتطرفو� Cلك! �هؤال% هم �لمحافظوD ليساعد[ على
على  فلنقِض   iعا (على  مثل  لنا   Cيكو  C) (g.نا   �Dفإ  CD,�
�لذين  �لمعتدلين  لر()  �لنجنح  �لسو�%،  على  �لر(يين  هذين 
ال يزهد�C بكل غربي ألنه غربي �ال يتمسكوC بكل شرقي ألنه 
 �شرقي، بل يأخذ�C �لنافع شرقياً كاC (� غربياً، �هذ� هو �لحز
�لضعيف �ليوi. ,نه ال ُغْنية لنا عن (�gبا نأخذ �لحسن من عا.�تها 
��لصحيح من علومها، �ال بقا% لنا باالنصر�u عن .يننا �لصحيح 

�لغتنا �لشريفة، ألC هذ[ حياتنا، فإD Cهبت Dهبت حياتنا.
�لر(يين  هذين  بين  �لتوفيق  هو  للمستقبل  �ألعلى  ��لمثل 
هذ�   C�. �لكن  بينهما،  من  �لمعتد�  �لر()  �,يجا.  �لمتطرفين 
من   gلجمهو� Dلك: سخط  من  (شد  هو  ما  بل  �لَقتا.(١)،  َخْر� 
�لمتطرفين �معاgضتهم. هذ� هو �ألساs في �إلصالp �لمنشو.، 

�لكن هذ� ما ال يؤمن به ,ال نفر قليل �سائر �لناs منكر له.
�,C لهذ� �الضطر�� (سباباً نر� (C من (همها ما يأتي:

(١) نقص (.��c �لثقافة
 Cكا C,� ،ًتماما �لحضاg- �مستقلة عنها  �لثقافة شي% غير 
�لكثير من �لناs عندنا ال يفرقوC بينهما، فيحسبوC كل متحضر 

______________________
(١) تعبير يتد��له �لناs �يفهموC معنا[، لكن َقلَّ َمن يعرu: هذ� �لقتا. 
ما هو؟ �هو نباc َشْوكي ُصلب (شو�كه مثل �إلبَر، يستخرجوC منه 
نوعًا جيد�ً من �لصمغ فال ينالونه ,ال بجهد �مشقة، فضربو� به �لمثل 

لكل (مر شا� يصعب �لوصو� ,ليه (مجاهد).
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في عا.�ته �لباسه �طر� معيشته مثقفاً، �كل مثقف مّطلع على 
نتائج �لعقو� ��خذ من �لعلم بأ�فر نصيب متحضر�ً.

�لثقافة هي �لحجر �أل�� من بنا% �لحركة �لفكرية ��لخطو- 
�أل�لى في طريق تطوgها، �نقص (.��تها ��سائلها في قوi ,نما 
 ��أل�� الضطر� �لسبب  نبحث عن   C) (g.نا   �Dفإ هو ضعفها، 
�لتثقيف.  نقص  في  ,ال  نجد[  ال  فإنا  في سوgيا  �لفكرية  �لحركة 
فهي  مد�gسنا  فأما  ��لصحف،   sgلمد�� هي  �لتثقيف  ��سائل 
�لعملية،  بالثقافة  ُتعنى ,ال  (� هي -بعباc�g (خر�- ال  ناقصة، 
فإنها  منها. �(ما صحفنا  (�لفكرية) فهي خلو  �أل.بية  �لثقافة  �(ما 
ال تعنى ,ال بالسياسة ��ألخباC,� .g �لمثقفين من gجالنا ال يعد� 
 Cّ) ساً (� صحفياً، علىgّطبيباً (� محامياً (� مد Cيكو C) حدهم��
��حد�ً من هؤال% ال يستطيع (C ينصرu ,لى �أل.� فينشئ منه (.باً 

سوgياً يعين سوgيا على نهضتها �تقدمها.
(٢) فسا. �لتربية

�لتربية �لسوgية ال تنجب gجاًال، ألنها تربية فاسد- َمبنّية على 
 ،cآلبا% ��ألمها� �لجهال% من  ��لقو- �ملقا- على عو�تق  �لقهر 
 C) فيها  لالبن  �ألعلى  �لمثل  �ّتكالية،  تربية  هذ�-  -فو�  �هي 
يكوC �لة يصّرفها �أل� حسب ميوله �(هو�ئه! �كثير�ً ما g(ينا (بنا% 
ضاعت مو�هبهم �لسامية ألC �با%هم صرفوهم عن ,تماi �لتحصيل 
�عن متابعة �لفن �لذ) يميلوC ,ليه �فيهم �الستعد�. �لفطر) له. 
هذ� في �لتربية �لقديمة، �(ما �لتربية �لحديثة فهي على �لعكس، 
�هي ليست (قل شر�ً من هذ[ ألنها تجعل �البن حاكماً على (بيه 

�(gفع منه منزلة.
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على (C �لحقيقة �لتي يجب (C نقولها (C هذ[ �لتربية ال يصّح 
�آلبا%  �لحقيقة ,هما� من  تربية ,ال مجا�zً، ألنها على  (C تسمى 
��ستسالi للظر�u �خضوT لألقد�g، .�َنما غاية معينة �طريقة 

.-gمختا
�لهيئة  في  �طبقتها  �ألسر   uباختال تختلف  عندنا  ��لتربية 
�الجتماعية، فتكوC تاg- بيد �أل� �(خر� بيد �ألi، �هي في كل 
(حو�لها بيد جاهلين! �لقد خبرc �لتعليم قليًال فعرفت كم يقاسي 
�لمدgّسوC من َعنا% في ,صالp تربية �لتالميذ، ثم ال يصلوC ,لى 
�لتلميذ عن  ُيقلع  �لتربية �لمنزلية متمكنة منهم. �كيف   Cنتيجة أل
�لسبا� ��لمالعنة �هو ير� ��لديه كل ليلة يتالعناC �يتشاتماC؟ 
�كيف َيْصد� �ليس في .�g[ صا.�؟ �كيف يتعلم �التحا. �هو 
سياسية  (حز�باً   gلد�� (با[ �(مه �عّمته �جّدته يشكلوC في  يبصر 

يكيد بعضها لبعض �ينصب بعضها لبعض َشَر� �لخديعة؟
,ال   Cيكو ال  �,صالحها  �لتربية.   pصال, من  بد  فال   CD,�
باصطناT طر� �لتربية �لحديثة بعد تحويرها بحيث تو�فق محيطنا 
�.ين   -gلحضا� .ين  هو   D, بذلك،  كفيل  �حَد[  �.يُننا  �.يننا، 
في  �لدين   %�g� �سُتخلصت  لو  حّبذ�  �يا   .Tالجتما� �.ين  �لعقل 
ْت فائدتها �لناs كلهم، �(نى  �لتربية فُنشرc بأسلو� عصر) فعمَّ

لنا بهذ�؟
c�.لعا� u(٣) �ختال

,C (كثر ما يدهش �لغريب -,�D حضر �جتماعاً عاماً عندنا- 
Dلك �الختالu في �ألzيا% ��أللبسة �لذ) يجعل �لشاi كأنها حقاً 
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(كماi عريضة،   c�D فِمن متعّمم بجبة طويلة �لمحشر!   iيو في 
�من ُمطرَبش بلباg�) sبي ضيق يكا. ُيظهر منه ما (خفى، �من 
�لموضة<  >على   ªشيو �من  ضخماً،  شر��ًال  يلبس  >zكرتي< 

يلبسوC �لبدلة �إلفرنجية �gبطة �لعنق ��لعمامة! �من �من... 
�ليس هذ� �الختالu في �أللبسة فقط، بل في فر¢ �لبيت 
خلعُت  حتى  تدعني  فلم  جدتي،  (مس   cgz �لمعيشة.  �طر� 
�لضيقة  �لسر��يل  هذ[  فتقطعت  طّر�حتها،  على  �جلست  نعلي 
�لتي (لبسها، �خرجت ,لى �لشاTg بأقبح هيئة (كيل �للعناc جز�فاً 
لمن لبس هذ[ �لبدلة أل�� مر- في �لشاi! في حين (نني (g�z �بن 
 s�.) C) لي  بل يسمح  �لعنا%،  يكلفني شيئاً من هذ�  عمي فال 
بحذ�ئي �لذ) (سير فيه في �لشاTg على بسا� غرفته، ثم يجلسني 

على كرسي (� (gيكة.
 Pلك صحن خا i �ُتدعى ,لى �ليمة فتجلس ,لى َنَضد �يقدَّ
�شوكة �ملعقة �سكين �بشكير، في حين (C �ليمة (خر� توضع 
,نا% ��حد. ()  �لقوi كلهم من  فيها على خو�C �يأكل  �ألطعمة 
�لشكلين (حسن؟ (نا ال (.g)، �لكني ال (حب �الختالu. �ليس 
 ��D� %حي �حي، هذ� لهؤال� -gحا� -gبين حا  uهذ� �الختال
أل�لئك، بل بين غرفة �غرفة من منز� ��حد، هذ[ ,فرنجية �هذ[ 

شرقية عربية!
�فرشو� .�gكم   �)  cلبسو� كلكم بدال�  sللنا (قو�  (نا ال 
 c�.في �لعا uهذ� �الختال C, قو�) C) يدg) ال، �لكني ،cبالكنبا
�لثقافة  في   ���الضطر� �لتفكير  طر�  في   uالختال� ,لى  يجّر 
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�لعامة، ألC �لزكرتي ��ألفند) يختلفاC تماماً في طريق تفكيرهما 
�نتائجه، �,C كانت ثقافتاهما ��حد-، �,C هذ[ نقطة تستحق من 

عناية �لكّتا� ��لمفكرين �لكثير.

خاتمة
 �D, للدين �ألثر �ألعظم في سير �لحركة �لفكرية، �,نني C,
 Cلشّبا�  iلو) فإنني  �لعلما% مر- لجمو.هم،  بالالئمة على  (نحيت 
 iلقيا�� شعائر[  تنفيذ  من  ��ستحيائهم  �لدين  (مر  إلهمالهم  (لفاً 
غضبو�   C,� عظيمة،  �جر(-  عا�   cبصو لهم  �(قو�  بو�جباته! 
�ليوi ال يفي  �سخطو�: ,C من ال يفي لربه بخمس صلو�c في 

ألمته بالتضحية في سبيلها.
�لعمل  �,لى  �لسعيد،  باآلتي  �لمجيد  �لماضي  gبط  فإلى 
مّتحدين، �,لى �لتمسك بأهد�� �لدين (.عو gجاَ� �ألمة �لعالمين 

�لعاملين ��لمجاهدين �لمخلصين، ��لسالi عليهم (جمعين.
*   *   *
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cكلما� cخطر�

�لشهر-

نشرc سنة ١٩٣٠ (١)

يبصر�C �لما%، �كلهم هالٌك عطشاً في هذ� �لَمْهَمه �لَقْفر، 
ْمضا% �لمحرقة، فيسعوC ,ليه ال يلو�C على شي%. في هذ[ �لرَّ

 Cيصيحو فرجعو�  سر�باً،  فر(�[  �لما%  ,لى  جماعة  �صل 
بالناg� C) sجعو�، �لكنه صوc ضاT في (صو�c �لناs �لعالية: 

...iلى �ألما, ،iلى �ألما,
في  (فكر  ناحية  ��نتحيت   ،Cيعمهو ضاللهم  في  تركتهم 
هذ� �لذ) يحسبونه شر�باً �ما هو ,ال �لسر��، �(قو�: ما (شبهه 

بالشهر-، �ما (شبه هؤال% بمن يسعى ,ليها!
*   *   *

______________________
.(١٣٤٨ Cمضاg ٢٧) يخ ١٩٣٠/٢/٢٥g(١) في >�لقبس< بتا
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cلذكريا� i)
نشرc سنة ١٩٣٠ (١)

 cg�. Cمنذ ثالثة عشر قرناً �نصف قر ،iفي مثل هذ� �ليو
مع �لفلك �غاصت في (عما� �ألبدية، �في هذ� �لمكاC �لمقفر 
مكشوفي  عر�-ً   sلنا� من   uأللو�  cمئا  iليو� فيه  يقف  �لذ) 
�لر��s: في َعَرفة، في حّجة �لو.�T، �قف >سيد قريش< محمد ‘ 
للمر- �ألخير-، ليوّ.T تلك �لبقاT �لتي (�.عها سر طفولته �مطلع 
بنفسه ��قف لسعا.تها  �لذ) ضحى ألجلها  نجمه، �هذ[ �ألمة 
 iقاعد- �إلخا% �لكامل ��لمسا��- �لتامة ��لسال gحياَته، �قف ليقر

..�g) له ما Cضح �كا�)� gفقر ،iلعا�
من  فتهتز  لبيك<،  �للهّم  >لبَّيَك  يصيح:  �لذ)   cلصو�  C,
صياحه بطحا% مكة �يرCّ صد�[ في جو�نب �لعالم، َلدليٌل قاطع 
�لذ)  �لهائل  �لجمع  �لمسا��- �Dلك �إلخا%. �,C هذ�  على تلك 
 cفيُعه �َ�ضيُعه، ثوباً ��حد�ً، �ينا.) بصوg ،]يرتد) غنيُّه �فقيُر
�إلنسانية  تلك  بالغة على  َلحّجٌة  في مكاC ��حد،  ��حد �يقف 
�Dلك �لعد�. �,C هذ[ �لتحية �لتي يتبا.لها �لناs ُمنصَرَفهم من 

______________________
(١) في >فتى �لعر�< بتاgيخ ١٩٣٠/٥/٧ (٨ D) �لحجة ١٣٤٨)، �هي 

.>cلهيثميا�< �منشوg- في كتا
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 Cٌَلبرها ،C� في كل� Cفي كل مكا Cلموقف �يتبا.لها �لمسلمو�
.iلك �لسالD� ساطع على تلك �لطمأنينة

ت في سبيل هذ[ �ألسس  ْت (�gبا من (بنائها ما ضحَّ لقد ضحَّ
,ليها،  تصل  لم  ثم   ،iلسال�� ��لمسا��-  �لديمقر�طية  �لثالثة: 
منذ   ،T�.لو� �لمسلموC منذ حجة  بها  �َنِعَم  �قرgها سيد قريش 
(لف �ثالثمئة سنة. فلنقّدD sلك �لصوc �تلك �لدعو-، �لنعّظم 

هذ� �لنبي �لجليل، سيد �لعالم ‘.
*   *   *

,C �ألمم تحتفظ بذكرياc يتو�gثها �لناD ،sكرياc تتكاثف 
عبقرية  فالقا.سية  �لحو�.�،  من  �حا.ثة   Tلبقا� من  بقعة  في 
سعد، ��ليرمو� خلو. خالد، �(�سترلتز عظمة نابليوC، ���ترلو 
مجد �لنْغُتن... �لكن >َعَرفة< هي عظمة �لبشرية ��نتصاg �ألخّو- 
��لعد� �لمسا��-، �لكن عرفة هي >(iّ �لذكرياc< �موطن �لعر�بة 

.iإلسال��
لبثت َعَرفة g.حاً من �لزمن تشهد حجيج عر� �لجزير- في 
جاهليتها، على �ختالu مذ�هبها �نَِحلها �تباين (.يانها �معبو.�تها، 
يجتمعوC في صعيد ��حد فيلقى �لرجل قاتَل (بيه �من يبذ� حياته 
سة،  ليلقا[ فيُعر� عنه �ال يمّسه بسو%، ألنه �لحج �ألنها بقعة مقدَّ

.iلوفا% يجر) منه موضع �لد� Cألنه عربي �أل�
في جو�نبها Dلك   َّCgَ�  ،gلنو� Dلك  بطحائها  في  ثم سطع 
 gيقو� �يشتد حتى صا ��z لذ) بد( ضعيفاً خافتاً ثم ما� cلصو�
ْت منه (قطاg �أل�g �هوc لهوله (على  كأنه �لرعد، �حتى �gتجَّ
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قريش،  سيد  ظهر  ثم   ،Cلتيجا� (عظم  لعظمته   cْ �خرَّ �لعر�¢ 
�لعالم،  سيد  �(صبح  .عوته،  ت  �عمَّ .ينه  �نتشر   C) يلبث  فلم 
 sيأتونها مكشوفي �لر�� uأللو� cصبحت >عرفة< تشهد مئا)�
ال يحملوC معهم .نياهم �ال يلو�C على شي% ��g%هم، �ال يمّيز 
بينهم فقٌر (� ِغنًى �ال يفّر� (فر�َ.هم جاٌ[ (� منصب، يأتونها �قد 
تجر.�� من كل شي%، يأتوC ,لى �هللا فيقفوC بين يديه في ِحْجر 
�لعالم  يبقى في  لبيك! فال  �للهم  لّبيك   :C�.فينا �لو�سع  �لطبيعة 
صخر- �ال َشْعَفة، �ال حجر �ال َمَدg، �ال نبت �ال شجر، ,ال 

�ير..: لبيك �للهم لبيك!
*   *   *

هنالك تخشع �لقلو� �تموc �لمطامع �تخنس �لشياطين، 
�ال يبقى ,ال �لفضيلة ترفرu على s��g �لناs فيتصلوC بالعالم 

�آلخر، عالم �لعو�طف ��ألفكاg، عالم �لسما%.
 p�g ]جل ير� هذ� �لمنظر �يشهد هذ� �لمشهد ثم ال تهّزg ()
�الجتماp�g ،T �التحا. ��لتدّين، فيضحي في سبيل �لمجموT بكل 
شي%؟ () gجل قاسي �لقلب ميت �لعاطفة، يستطيع (C يقف بقلبه 
ساكناً ال يحركه هذ� �لتياg �لذ) يجر) في �لقلو�، فيوحد غاياتها 

�يجمع �مالها �يسوقها في طريق ��حد- ,لى هدu ��حد؟
(مم؟ () محكمة .�لية تملك من  () مؤتمر؟ () جمعية 
 Tبينهم �نز  iلسال� تعميم  �لناs �(فئدتهم، �تعمل على   �قلو
�ألحقا. من (كبا.هم، كما تملك �تعمل عرفة بموقفها �لمتو�ضع 
�لساD*؟ �للهّم ,نها حكمة سامية، �سبب عظيم من (سبا� قوتنا 
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�عّزنا لو عرفنا كيف ننتفع منه �نفهم غايته.
َمن من �لمسلمين ير� �لكعبة �يشهد �لصفا ��لمر�- �ينظر 
,لى (بي ُقبَيْس، فال يذكر محمد�ً �(صحابه �ال يذكر ُسر�- قريش 
ير�هم  لكأنه  حتى  نفسه  في  �لذكر�  هذ[  �تتجسم  ��جها%ها، 
جالسين ِحَلقاً حو� �لكعبة يتحدثوC، (� قائمين في مقاi ,بر�هيم 

يصّلوC، (� خاgجين من �لحرi يتناشد�C �ألشعاg �يتفاخر�C؟
*   *   *

,�D كاC لنا في َمطا�) �لغد يوiُ سعا.- (� عهُد gخا% فإنما 
مبعثه >عرفة<.

عرفة �لتي بد( منها تاgيخنا �ُ�لد فيها عزنا، ��نتصرc فيها 
�إلنسانية ��نفجرc منها ينابيع �لحضاg- �لتي نشرها في �لعالم (هلها 
لها في �ألمس،   Cلغد ما كا� لها في   Cستعو. فيكو ،Cلمسلمو�
بإCD �هللا. في  �لز�هر  �لعظيم  فنبني عليها صرp مستقبلنا  �ستعو. 
عرفة �موقفها �لجليل سر نجاحنا �َخبيئة مستقبلنا، فلنكشف عنها 

بحكمة، �لنستفد من هذ� �لموقف بإخالP ��جتها..
,C �هللا يدعوكم ,لى �لعمل في �لحيا-، �يدعوكم ,لى �التحا. 
�للهم  لبَّيَك  بألسنتكم:   Cتجيبو كما  بأفعالكم  فأجيبو�  ��إلخا%، 

لبَّيَك.
*   *   *
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______________________
(١) في >فتى �لعر�< بتاgيخ ١٩٣٠/٥/١٨ (٢٠ D) �لحجة ١٣٤٨).

�ستفتا% لغو)

نشرc سنة ١٩٣٠ (١) 

لم (شعر منذ (ياi ,ال ��لبا� ُيقَرT َقْرTَ �لشرطة، �صديقي 
 cها  :C) ��ستعجا�  بلهفة  يطلب   gلعطا�  gنو) �لعبقر)  �لشاعر 

...sألسا� cها ،sتا* �لعر� cها ،�لساC �لعر
قلت: تفضل �.خل �لمكتبة �قل لي قبُل: ما�D تريد؟

�يقلب  فيها  يطالع  �لكتب  على  �(كبَّ  يجبني،  لم  �لكنه 
�بتسامَة �لظفر متنفساً  صفحاتها حتى �جد ضاّلته، فألقاها مبتسماً 
 C,  uمعر� Dلقد قلت لألستا �لصعد�% �قا�: ها هي كما قلت! 
لفظة >�لحا.g< ُتستعَمل في �لغالi �لجميل ال في �لر�ضة �لجميلة.

 C) ًال يغني عنك شيئا� ،Dلكن �لحق يا صديقي مع �ألستا� -
ن ��g �لقاموs؟  يخّصصها �لقاموs بالغالC�. i �لر�ضة. �َعمَّ
ل �لذين لم ير�� �gضة �ال شاهد�� جنة!  حَّ ,نهم (�لئك �لبد� �لرُّ
�عالiَ ال ُتنَقل �للفظة من معنى خاP ,لى عاi ما .�مت �لحاجة 

تضطرنا ,لى Dلك؟ �هل...
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فقطع علّي كالمي غاضباً بقوله: (نت ,CD متحرg في �للغة 
تريد (C تتصرu فيها كما تريد �تضر� بد���ينها �علمائها عر� 

�لحائط؟
 C) نقطع صلتنا بها �ال C) يدg) قلت: ال يا صديقي، (نا ال
نستبد� بها لهجاتنا �لعامية، بل (gيد (C توَضع لتوسيعها �تنميتها 
(C تخر* هذ[  �لمعقو�  تسير في Dلك عليها. �ليس من  قو�عد 
�للغة على قانوC �لتجّد. ��لتغّير �لذ) تخضع له �لكائناc بأسرها 
�سُتعمل   �D,  Cيكو  �Dما� تغير[.  ال  ��حد  عند حد  ��قفًة  �تبقى 
�� بد� �لغالi؟ نعم، ال (نكر (C عمًال كهذ�  �لرَّ >�لحا.g< في 
هذ�  في  حيلتنا  ما  �لكن  لغو)،  َمْجَمع  ,ال  به   iيقو ال  �لعمل 
�لمجمع �لذ) ُيحَسب علينا �ليس لنا منه جد�� �ال فائد-؟ �ما 

!gهو ,ال كالطبل �لعظيم يمأل صوُته �لفضاَ% �هو فا
�ستفتا%  على  فاتفقنا  �لمو�فقة،  علّي  (بى  صديقي  �لكن 

�للغويين. �هذ[ هي صيغة �الستفتا%:
 Tّتبا�� ،Tفضلكم- في �لخر�* على �لسما i�.- ما قولكم
قو�عد معينة في �ستعما� كلمة ُ�ضعت لمعنى خاP في معنى 
عا�D, ،i خالف Dلك .���ين �للغة �كاC فيه تنميتها �توسيعها؟ 
مع �لعلم بأC �لجمو. على شي% ��حد ممقوcٌ مخالف للطبيعة، 

�(نه ال بد من �لتجد. ��لتطوg. (فتونا مأجوgين.
*   *   *
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مشاهد�c �(حا.يث (٣)

,لى مجلس �لمعاug �لكبير
نشرc سنة ١٩٣٠ (١) 

 sgقا� �لر��ية �لفرنسي (لفونس .�.[ في قصة عنو�نها >�لد
�لمدgسة  ,لى   cفقا�: غد�  sأللز�� � صبي من  �ألخير<: حدَّ
.gسي،  (حفْظ  �لّما   iلعا� من  �ألخير-   iأليا� من   iيو صبيحة 
�لحقو�  طريق   cفأخذ �يعاقبني،   (Dستا) يقّرعني   C) فخشيت 

______________________
(١) نشرc �لمقالة في جريد- >فتى �لعر�< بتاgيخ ١٩٣٠/٥/٢٠ (٢٢ 
D) �لحجة ١٣٤٨)، �قد (شاg ,ليها في >�لذكرياc< فقا�: "في �ألشهر 
�لخمسة �لتي الzمت فيها >فتى �لعر�< كنت (كتب كل يوi مقالة، منها 
سلسلة كاC عنو�نها >(حا.يث �مشاهد�c<... منها مقالة >,لى مجلس 
 ugلمعا� -g�z� فيها cُُيعَقد (حيانًا، نقد Cلكبير< �لذ) كا� ugلمعا�
 �نقد�ً صا.قًا صريحًا حَمل مستشاg �لمعا�g) ugِجه( �جّباgها، .نلو
�لشاi، على zياg- �لجريد- نفسها ليقابل كاتب �لمقالة �يوّضح له ما 
 sgلفونس .�.[ >�لد) �لمقالة قصة  َلّخصُت في  غمض عليه... �قد 
�ألخير< �لذ) يصّوg فيها ضياT �أللز�s من فرنسا بعد حر� �لسبعين 
(١٨٧٠)، �جعلتها مدخًال للكالi". لقر�%- تفصيالc �لحا.ثة بتمامها 

�gجع �لذكرياc: ٣٧٧/١-٣٨٦ من �لطبعة �لجديد- (مجاهد).
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عّلني (قطع �لنهاg في �للعب ��للهو، ثم بد� لي فعدc عن هذ[ 
�لفكر- �لخبيثة، �Dهبت ,لى �لمدgسة قلَق �لفكر مشغوَ� �لبا�، 
-ً (لو�ُنهم، تبد� عليهم  فما �ستلفت نظر) ,ال ,سر�T �لناs ُمْصَفرَّ
(ماc�g �لخوu ��أللم، ,لى حيث ال (علم. فتبعتهم حتى �صلو� 
,لى  (سرعت  ألني  Dلك  بعد   Cكا  �Dما  gِ.) لم  ثم  �لحاكم،   g�.
 pير� Dألستا� cفوجد ،sgسة، فذهبت سعياً ,لى قاعة �لدgلمد�
�لتي ما كاC يلبسها  �لرسمية  �يغد� فيها قلقاً، �قد �gتد� حلته 
من (هل  (� عند قد�i مفتش، �g(يت بعضاً  �حتفا%   iيو ,ال في 
كئيبة  بوجو[  ��جمين شاخصين  �لمقاعد  على  قد جلسو�  �لقرية 
(كثر ما (كوC �جًال �حير-،  ,لى مكاني �(نا  مكَفِهّر-، فانسللت 
�عال �ألستاD �لمنبَر فقا� بصوc مرتجف �gّنة حزينة كأنها بكا% 
�نحيب: (�ال.)، هذ[ �خر ساعة (�gكم فيها، ثم نفتر� ,لى غير 
�لجرمانية  لغتهم  �(بدلو�   Cأللما� �حتلها  قد  بال.كم   Cتال�، أل

...iبلغتكم �لفرنسية، فال فرنسية بعد �ليو
�خنقته �لعبر�c فما �ستطاC) T يتم كالمه، فانقطعت نيا� 
 sلنا�  Tيسر  Cكا لَِم  �علمت  �لنجال%،  �لطعنة  هذ[  من  قلبي 
�لفرنسية، �يا لغة (متي  يا لغتي  ,لى .�g �لحاكم. ��(سفا[ عليك 

�لمحبوبة!
 sgلد� ألتلو  ,لّي  (صغو�   Cآل�� فقا�:   Dألستا� عا.  ثم 

�ألخير. قم يا...
فلم (سمع �سمي حتى �gتجفت �قمت، �لم (كن حفظت 
.gسي، فوقفت ساكناً، فقا�: �جلس يا بني، (نا ال (عّنفك �ال 
(نكم (ضعتم بال.كم  يا (�ال.)  �علمو�  �علمو�،  (لومك، �لكن 



٦٣

______________________
(١) عا. علي �لطنطا�) ,لى هذ[ �لقصة فنقل طرفًا منها في مقالة >لغتكم 
يا (يها �لعر�< �علق عليها تعليقًا حسنًا، فليرجع ,ليها من شا% من 

�لقر�%، �هي منشوg- في كتا� >ِفَكر �مباحث< (مجاهد).

�سّلمتموها لعد�كم بإهمالكم لغتكم. �سمعو�، �سمعو�، سألقي 
عليكم �لدsg �ألخير.

 T.يو� ليو.عنا  فوقف   ،sلجر�  Tُقر حتى  يلقيه،   p�g�
عهد �ستقال� بال.[ �ال تكا. gجال[ تحمالنه، �قف فقا�: (يها 

�ألحبا� �ألعز�%، ,نني...
ثم غلبه �لبكا% فأسلم نفسه ,ليه، �p�g ,لى �للوp فكتب عليه 

بحر�u كبير-: >ليحَي �لوطن<! �خر*(١).
*   *   *

�حتفظت  ما  َقيدها   pمفتا يدها  ففي  (مة   cسُتعبِد�  �D,<
 gَتْقد Cتفهم معنى هذ[ �لكلمة، ��آل C) تستطيع Cبلغتها<... �آل
(C تعلم (C نشر �للغة �,�Dعتها بين �لناشئين، �(C ,بر�z صحائف 
�لتاgيخ بيضاَ% ناصعًة للطالبين، (نفُع لهذ[ �ألمة �(َْعَو.ُ بالنفع عليها 
من خمسين مظاهر- شعبية �مئة خطبة سياسية، ألC في Dلك حفظ 

حياتها �َضمانة �ال% (بنائها لها �حدبهم عليها.
�لكبير   ugلمعا� مجلس  من  نطلبه  �لذ)  �لتعديل  هو  هذ� 
�لذ) سُيعَقد في هذ� �لشهر، �لكّنا نعتقد (C هنالك قو- تسيطر 
على (عضا% هذ� �لمجلس �تستغل �سمهم لما تريد، فهل يخيب 
 Cيكو من  �لمجلس  (عضا%  في  نر�  �هل  هذ�؟  �عتقاَ.نا  �لو�قُع 
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له من �لجر(- على �لقياi بالو�جب ما يدفعه ,لى (C يقف موقف 
�لمؤيد له، �لمد�فع عن لغة هذ[ �ألمة �تاgيخها، �لو (.� قيامه 
Dلك  نر�  هل  �gتبه؟  �قطع   >ugلمعا�< من  ,خر�جه  ,لى  بذلك 

�لرجل �لشريف في (عضا% �لمجلس؟
(ما (نا فأظن (نني ال (�g[، �لكن (gجو (C يخيب �هللا ظني 

�(�gهم كلهم Dلك �لرجل.
*   *   *

ليست غاية �لمد�sg �البتد�ئية علمية، �ليس �لقصد منها 
 C, بل  �لمعاug؛  من   Tمستطا قسط  بأكبر  �لطالب  .ما  حشو 
فيجب  شي%،  كل  قبل  ��لتربية  �لتهذيب  هو  ,نما  منها  �لقصد 
�يناقشها  �لبر�مج  ,لى هذ[  ينظر   C) �لكبير<  >�لمجلس  ,CD على 
من ناحية �لتربية �لوطنية �لتي تنشئ من �ألطفا� gجاًال قد عرفو� 
لغتهم �.gسو� تاgيخهم، �لم تفتنهم حضاg- �لغر� �zخاgفه عن 

شرقيتهم �عر�بتهم.
,ننا لم ننَس بعُد تلك �لضجَة �لهائلة �لتي (حدثها صد�g هذ� 
ينعقد  بتعديله حين   cعد� >ugلمعا�<  C) ننَس  �لم  �لبرنامج، 
هذ� �لمجلس؛ �ها هو قد �نعقد (� كا.، فهاتو� تعديلكم ,C كنتم 

صا.قين... صا.قين في خدمة �ألمة عاملين على نجاحها.
�للغة  هي  �لبرنامج  هذ�  في  منها  نشكو  �لتي  �لَمو�طن   C,
بها، ��لتاgيخ ��لدين �إلسالمي �,همالهما.  �لعناية  �لعربية �قلة 
(ما �للغة فإنني (نقل للقاg fg(ياً فيها لمدsgّ من خير- �لمدgسين 
�(شدهم غير- على �لعربية �(كثرهم �طالعاً عليها، (.لى به ,لّي 
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فوجد� فيه ضاّلتي، �هذ
 هو نصه: 

لمد� 
ألخير�  �
البتد
ئية خال $%
"تأخر 
لتعليم 
لعربي في 
لمد

لصف  تالميذ  بين  نجد   01 فيها  
لممكن  من  صا%  5%جة  7لى 

لسا$5 
لثانوA، �حتى 
لخامس 1يضاً، من ال يفّرقو0 بين 
السم 
 �D

لحرI! �حتى صا% من 
لنا5% �جو5 1نا$ ال يلحنو0 في 
لقر�
�ال يخطئو0 في 
إلمالD، 1� تسلم لهم ُجَمل صغير� -ُينشئونها- 
من 
ألغالX. �ال %يب في 01 
لسبب 
لوحيد في Tلك هو تر
خي 
قانو0 
لفحص 
البتد
ئي(١) (�1\يد 1نا: �غير] من 
لفحوZ، �ال 

لذA تكو0 عالمته في  bخياً جعل نجا
سيما في 
لبكالو%يا (٢)) تر

لعربية نصفاً من عشر 1مر
ً مستطاعاً. 07 
لو
ضح 01 كل 
لمقصو5 
 Dشي A1 قبل  
لكتابة �  �D

لقر تعليم  هو  
البتد
ئية   $%

لمد من 
ٍم تحصيَله،  iخر، �
لطالب 
لضعيف فيهما هو في 
لعرI غيُر متمِّ

ألمر- تحوير 
لقانو0 7لى صو%� تكفل  
فمن 
لمأمو� -تالفياً لهذ
 A%لسو
 
البتد
ئي  
لتحصيل  
سم  �تصو0  1كثر  
لعامة  
لمصلحة 
ينجح 7ال من كا0 يحسن  
لمخجل، بحيث ال  
لضعف   
من هذ
%1
]: (١) 01 ُيجَعل للقو
عد 
لعربية عالمة  Aلذ

لكتابة. �� �D

لقر
 .Dإلمال
خاصة في 
لفحص 
لتحريرA مع �ضع 1سئلة تطبيقية على 

لقو
عد � Dإلنشا
� Dإلمال

أل%بعة - l�لفر
(٢) 01 تستقل عالما� 

______________________
(١) كانو
 يعقد�0 للطالn في نهاية مرحلة 
لد%
سة 
البتد
ئية 
متحانًا عامًا 
كامتحا0 
لثانوية 
لعامة 
لذA تعرفونه 
ليوr، �كا0 ُيدعى >
لّسْرتفيكا<، 

�هو 
متحا0 1ُلغي في �قت مبكر فلم 51%كه (مجاهد).
� ُيدعى في 
لشاr باسمه هذ
 7لى 
(٢) هو 
متحا0 
لثانوية 
لعامة، �ما \


ليوr (مجاهد).
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ال  (حدها  في  �لمقّصر   C, بحيث  بعض،  عن  بعضها  ��لقر�%-- 
ينجح. (٣) (C تكوC عالمة �لنجاp في كل �لفر�T �لمذكوg- خمساً 
على �ألقل. �غيُر خاC) u �للغة �لة فهم �لدs�g جميعاً، فال يتم 
للمقّصر فيها َفهُم .sٍg ما، �,�D نحن (مّنا ,خر�* تالميذ متينين 
في �لعربية من مد�gسنا �البتد�ئية فقد (مّنا �ستعد�.هم للتضلع في 

كل �لفر�T على �إلطال�".
باللغة  �لبرنامج  هذ�  �ستهانة   gمقد�  uتعر �لتقرير  هذ�  من 
�لعربية �,هماله (مرها، ��بحث في حامليها ما شئت فإنك ال تجد 

فيهم عشرين في �لمئة يقر��C صفحة عربية بال خطأ.
(ما �لتاgيخ فحسبك (C تعلم (C �لتالميذ قاطبة (نعم، قاطبة؛ 
ُقتَيبة بن  تاgيخ  (قو�، هل تسمع؟) ال يعلموC من  (بصر ما  ,ّني 
 ،gإلسكند� �) Cيخ نابليوgمن تا Cبع ما يعلموg مسلم (� �لُمَهلَّب
(بنا% ملو�  يعلموC من  �بن طولوC ما   �) (نبا% �أل.�gسة  �ال من 

!Cيوgْلفرنسة من بني �لبو�
هذ[ هي نتيجة من نتائج تدgيس �لتاgيخ في مد�gسنا، فانظر 
gْ ما تريد، �بالغ في �لظن بإهماله ما شئت،  ,CD -هد�� �هللا- �قدِّ

فلن تكوC مخطئاً! �كذلك نقو� في ,هما� �لدين �علومه.
*   *   *

هذ� هو برنامج �لتعليم �البتد�ئي �هذ[ هي نتائجه، �هذ� هو 
�لمجلس، �هذ[ هي .عوتي  �لُملَقى على عاتق (عضا%  �لو�جب 

,ياهم للنهو� به.
*   *   *
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مشاهد�c �(حا.يث (٤)

عقو�
نشرc سنة ١٩٣٠ (١)

به؟ هل تحب خالد  �لذ) تحبه �ُتعَجب  �لبطل  - من هو 
�بن �لوليد بطل �ليرمو�؟ هل تعجب بسعد بن (بي �قاP بطل 

�لقا.سية؟
هذ� ما قلته له يوcgz i ��لد[. �هو غالD iكي شديد �النتبا[ 
قو) �لذ�كر-، على (C سنَّه ال تعد� �لعشر. .خل علّي فحياني، 
هذ�  فسألته  بالتاgيخ  �لعلم  من  مبلغه   �g)� (باسطه   C)  c.g)�

�لسؤ��.
توc.gّ �جنتا �لغالi �خجل، ثم طفق يقو�: َبْر.�C مسيو! 
 Dألستا� Cأل ،Pخالد بن (بي �لبليد �سعد بن عقا uنا ال (عر)
 Cبيير �جا  Cعجابنا �محبتنا ,ال سا, ,نه ال بطل يستحق  لنا  قا� 

.��g، ��لقديسين طبعاً.
- �عمر بن �لخطا�، (ال تعرفه (يضاً؟

______________________
(١) في >فتى �لعر�< بتاgيخ ١٩٣٠/٥/٢١ (٢٣ D) �لحجة ١٣٤٨).
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- ال �D, (g.) كاC يأتي .�g[ بعد (بطا� �لغر� (i ال؟ على 
(C �ألستاD (خبرنا (C �لشر� ال ينجب عظما%.

- ,CD (نت ال تحب �لشر�، �ال تحب �طنك سوgيا؟
لم   ،cلظلما� في  تز��  ال  ألنها  (حبها  ال  ال؛  (حبها؟   -

!�تدخل في (نو�g �لغر
*   *   *

,�D (خبرتك  �لتفتُّ عندئذ ,لى ��لد �لغالi، �ستطير .هشاً 
 !iلد[ من (سر- عريقة في �لعلم ��لزعامة �لدينية في �إلسال�� C)
�لتفتُّ ,ليه �قد هالني ما سمعت من �لغالi، �تصوcg (بنا% هذ[ 
�لبال. �لذين نبتو� في (gضها �عاشو� فيها، ينقلبوC عليها �تعمل 
فيهم هذ[ �لسموi �لخبيثة �لتي يبّثها هؤال% �لمبشر�C، ال بالديانة 
تاgيخه   gحتقا�� للوطن  �لخيانة  بديانة  بل  فحسب،  �لنصر�نية 

���g.z% لغته.
تصوcg هذ� فأحسست كأنما قلبي كا. -لكثر- ما يخفق- 
يخر* من صدg)، فرحت (سأ� نفسي: من �لمجرi؟ من �لخائن؟ 
 !iحت تجيبني بأنه هذ� �لذ) يجلس (مامك، بأنه ��لد �لغال�g�
فقلت له �(نا ال (تمالك نفسي من �لحد-: لما�D ال ترسل �لد� 
(لم  ,لى مدgسة �طنية؟ �لما�D �ثرc مدgسة >�لفرير< �ألجنبية؟ 
تأتِك (خباg ما فعل �لطال� فيها في �لعاi �لمنصرi؟ (لم يبلغك نبأ 
تلك �لدعو- �لقدسية ,لى مقاطعة هذ[ �لمد�sg �تلبية (بنا% �لوطن 
 ...Cتكو Cلها، مسلمين �مسيحيين على �لسو�%؟ (ترضى بأ gألبر��

�[، ما�D (قو�؟
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- .عني يا سيد) (قّص عليك، .عني ال تغضب! ,نني لم 
(�ثرها على غيرها ألنني كاg[ ألمتي (� عد� لوطني، �لم (جهل 
غايتها �لسيئة �لتي (ُنشئت من (جلها، �لم يذهب عني (نها لم تعد 
تر� لسمومها مكاناً ,ال في نفوs �لشرقيين... كل Dلك (عرفه، 

.ً�gسا� �لد) ,ليها �ضطر�g, لى, cgلكني �ضطر�
- �ضطر��gً؟! من �ضَطّر� ,لى Dلك؟ هذ� غير معقو�.

- مهًال يا سيد)، ال تغضب �ال تقطع علّي حديثي. �سمع 
تتمة كالمي: (نا �مر� (حب �لنظاi �(شغف به، �قد �جدته على 
(تّمه في هذ[ �لمد�sg. �(هو� �للغاc �ألجنبية �(ميل ,ليها، �قد 
g(يت (نها تتقنها �تعتني بها. �(حب (C ينشأ �بني متحضر�ً مثقفاً، 

.-gفيها �لثقافة ��لحضا�
,لى  �لد�  يذهب  متى  فأخبرني:  تريد،  ما  فهمت  لقد   -

�لمدgسة �متى يعو. منها؟ �كم ساعة يجالسك فيها؟
- يذهب في �لساعة �لسا.سة صباحاً �يعو. في مثلها مسا%، 

.iال (حسب (نني (جالسه ساعة (� بعض ساعة في �ليو�
 Cآل�� لي.  تقوله   C) (gيد  كنت  ما  هذ�  جد�ً،  حسن   -
(خبرني: هل تأمن معلمي >�لفرير< على نفسك ,�g �Dفقتهم عشر- 
(شهر متو�لية من �لمطلع ,لى �لمغيب، هل تأمن (C يفتنو� عن 

�طنيتك �.ينك؟ قل لي �لحقيقة، ال تحا�� �لتملص.
- (ما �قد قلت Dلك، فأخبر� (Cْ >ال<.

- (فأنت (صلب عو.�ً �(ثبت على مبد( (� طفلك هذ�؟
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- بل (نا. �لَِم هذ[ �ألسئلة؟
- حسن، �هل تظن (C تالميذ >�لفرير< �(شباهها (قو� في 
 iبما تقو� ,نهم (قو� في �لكالg لفرنسية من تالميذ >�لتجهيز<؟�
��لتحد�، �gبما كاC هذ� مسلَّماً، (ّما (C تقو� (� يقو� �مر� ,نهم 
(قو� في �إلنشا% ��لترجمة فال، �,نني (تحد� Dلك �لقائل �(.عو[ 
,لى �لمبا�g- ��لمسابقة، ,C شا% في عد. �ألفر�. �لنابغين في كلٍّ 
�,C شا% في �لمجموT. �(ما هذ� �لنظاi �لذ) تهو�[ �تر�[ على (تمه 
في �لفرير فأظن (نه يعجبك منه (C �لد� يبقى �ثنتي عشر- ساعة 
كل يوi في حفظ �لمدgسة، �هذ� .ليل على ِقَصر نظر� �ضعف 
لولد�.  تكسبه  ما  شر  Dلك   C) لعلمت  عقلت  �لو  محاكمتك، 
�(ما هذ[ �لثقافة �هذ� �لتحضر فما (.g) قصد� منه، فإ�D كنت 
 Cأل ،ً�gهد كله  Dهب كالمك   uَgلمعا��  iَلعلو� بالثقافة  تقصد 
(.نى طالب في >�لتجهيز< يصلح (ستا�Dً ألحسن طالب في �لفرير 
�(شبا[ �لفرير. ��آلC: �عَتِرuْ، �عترu (مامي بأنك تضحي بوطنية 
�بنك عمد�ً، �عترu بأنك تخوC هذ[ �ألمة بتمهيد� �لسبل البنها 
لها لد�.�ً �خصماً مؤDياً، �عترu (نك...  �لباgّ بها ليصبح عد��ً 

�[، ,نني (ستحي (C (قولها: (نك خائن!
*   *   *

هذ� هو �لحديث �لذ) .�g بيني �بين صديق لي، gجل من 
ثنايا[ كيف  �لقاfg- من  �لبلد ��جهائه! �قد عرفَت -(يها  ُسر�- 
 c�gبأبنائنا �كيف تعمل بنا ما ال تعمله �لطّيا sgتفجعنا هذ[ �لمد�
��لمد�فع، ألC صاحب �لطياc�g نعلم (نه عد� لنا فنجتنبه، �لكن 
معّلمي هذ[ �لمد�sg يخدعوننا حتى نحسن بهم �لظن �نسّلمهم 
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(بنا%نا (�ما (حمق من يسلمهم (بنا%[!) فال يرّ.�نهم ,لينا ,ال (عد�% 
لنا خاgجين على .يننا هاzئين بلغتنا ساخرين من عا.�تنا!

(يها �لناs: �تقو� �هللا في (بنائكم، ال تقذفو� بهم في ها�ية 
في  �هللا  �تقو�  �يالتها.  من  لهم  مخلص  �ال  لها   gقر� ال  سحيقة 
(كبا.ها.   cبفلذ� �تر��zها  بأبنائها  تفجعوها  ال  �ألمة،  هذ[ 
 gلد�� خير  لكم   C�gتختا كما   sgلمد�� خير  ألبنائكم   ��gختا�
�عا.�تكم،  ��gئكم  في  أل�طانكم  (�فيا%  كونو�  �ألطعمة.  �خير 
في تجاgتكم �صناعتكم، في (بنائكم �بناتكم، ��علمو� (C هذ� 
ُتجهز��  فال  �ألطفا�،  هؤال%  عو�تق  على  ,ال  ُيبنى  ال  �لمستقبل 

عليهم �تصّير�هم (عد�% لبال.هم.
(يها �لناC, :s َمن يرسل �بنه ,لى مد�sg �ألعد�% كَمن يأخذ 
 Tباً، (� كمن يدg, في حومة �لوغى َعَلم (مته فيمزقه تمزيقاً �يقطعه
موقفه في ساحة �لحر� للعد� �لمهاِجم حتى يحّل فيه .�نه �يقتل 
ألمته،  خائن   sgلمد�� هذ[  ,لى  �بنه  يرسل  من   C, ,خو�نه.  منه 
له  نقيم  (C نحتقر[ �نز.gيه �ال  بنا  لوطنه، �خليق  بعهد[  حانث 
�zناً. �ما هذ[ �لمد�sg؟ هل تعلموC؟ ,نها جيو¢ (جنبية �قتحمت 
.ياgكم لتزهق (��gحكم. ما�D؟ بل هو (مٌر (شد من قتل �لفر.، ,نه 

,هال� (مة!
(يها �لناs: �نصرفو� عن هذ[ �لمد�sg باسم �لدين، باسم 
�لوطنية، مسلمين كنتم (� مسيحيين، فهي عد�- لكم جميعاً �(نتم 

.Pإلخال� Cهنا محّك �لوطنية، �هنا ميز� .Cجميعاً شرقيو
*   *   *
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______________________
(١) في >فتى �لعر�< بتاgيخ ١٩٣٠/٥/٢٥ (٢٧ D) �لحجة ١٣٤٨).

(٢) كثير�ً ما عقد علي �لطنطا�) فصوًال على لساَني كليلة �.منة في تلك 
 fٌgألمثا�، فال َيُظنَّّن قا� ��ألياi، صنع Dلك كلما (�g. �لتوgية �ضر
لهذ[ �لفصو� (C ِمن كتا� >كليلة �.منة< نسخًا مفر.- (� مفقو.- (� 
 sلنا� �يعرفها  ُتنَشر (بد�ً  �لتي  غير Dلك، ,نما هي �لنسخة �لوحيد- 

(مجاهد).

مشاهد�c �(حا.يث (٦)

�لبُر��
نشرc سنة ١٩٣٠ (١)

جا% في كتا� كليلة �.منة (�لنسخة 
�لتي لم ُتطَبع!) ما يأتي(٢):

قا� كليلة: (ال تضر� لي يا .منة َمَثل �لرجل �للئيم ُيحسن 
على  ��لغلبة  ,ليهم  �إلسا%-  ,ال  فيأبى  �ُيكرمونه،   iلقو� ,ليه 

(مو�لهم؟
(بنا% �gثو�  (نه كاC في مدينة >كذ�< ستة  ِ.ْمَنة: zعمو�  قا� 
عن (بيهم قصر�ً عظيماً �(مو�ًال طائلة، (مضى �لرجل عمر[ �(مضَّ 
�ميثاقه:  �هللا  عهد  عليهم  �(خذ  �تحصيلها،  جمعها  في  نفسه 
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(َْيمانهم ��ثق  ,لى   Cفلما �طمأ يبّد.�ها،  (C يحافظو� عليها �ال 
بعهو.هم (غمض عينيه �(سلم �gحه، �هو (p�َg ما يكوC نفساً 

�(هد( باًال.

قا� كليلة: �يحك يا .منة! (ال تخبرني ما�D كاC بعد Dلك؟

قا�: نعم، ماc �أل�، �عا¢ (�ال.[ من بعد[ بنعمة ��gحة 
ال َيْشكوC �ال يختصموC، حتى نز� بهم في ليلة من ليالي �لشتا%، 
حالكة �لظالi شديد- �لُقّر، ضيٌف مسكين يشكو (لماً �يطلب ِ.فًأ 
من  شا%  ما  �منحو[   ،]��َ�.� �(.َفؤ�[  فأطعمو[  طعاماً،  �يرجو 
 uلِغنى ��لسعا.- �(حس بلذ- �لتر� عطايا �ِمَنح، فلما ��D طعم 
��لنعيم �قتر� من (حدهم فقا� له: ,نك قد (حسنت ,لّي �(كرمتني، 
 gبإخال% �لد� �gال بد لي من مكافأتك على ,حسانك �من ,نذ��
�تر� �ألمو�� قبل (C (سطو عليك �(عمل فيك سالحي، فامنحني 

ما (gيد طوعاً (� ال فامنحه كرهاً!

*   *   *

g(يت هذ� �لَمَثل َمَثل فلسطين �صهيوC، في كتا� >كليلة 
�.منة< (في نسخة غير �لتي في (يد) �لناs)، فر(يت فيه ما (فتتُح 

به مقالي عن >�لبُر��<.

��لبر�� جد�g بيت �هللا، فيه (�لى �لقبلتين �هو ثالث �لحرمين 
في   Cلمسلمو� ضحى  �لذ)  �هللا  بيت   gجد� ��لبر��  �لشريفين، 
سبيله بأنفسهم �(zهقو� من (جله (��gحهم �(�gقو� ثمناً له .ما%هم، 
(نه   iبيت �هللا، شهد �هللا �تشهد (لف �ثالثمئة عا gلبر�� جد���
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للمسلمين ال يشاgكهم فيه مشا�g، تشهد (نه لهم �حدهم خالصاً 
من .�C �لناs (جمعين(١).

�لفلسطينيوC حّر�s على هذ� �لُملك �لعاi لكل �لمسلمين، 
من  �آلفا�،   Dُشّذ� �لمتشر.ين،  مّكنو� هؤال%   �) فيه  فّرطو�   �Dفإ
كانو�  �ما  �لعهد.  بذلك  �حنثو�  �ألمانة  هذ[  خانو�  فقد  �متالكه 
�لعجيب  �لكن  عنه،   Tلدفا� في  ثباتهم  كاC عجيباً  �ما  ليفعلو�. 
�لذ) ال (عجب منه ميل �إلنكليز ,لى �لصهيونية �عطفهم عليها، 

��نصر�فهم عن نصر- �لمسلمين (هل �لحق �لصريح!
*   *   *

,ننا هنا لنتحد� بهد�% عن هذ� �لعطف �هذ� �لَميل، �ننظر: 
(فيه فائد- ,نكلتر� �نفعها، (i فيه ضرgها ��لوبا� عليها؟ �نمّهد 

______________________
 ،sلقد� للمسجد �ألقصى في  �لغربي   gلجد�� �لبر��< هو  (١) >حائط 
�يمتد بطو� تسعة �(gبعين متر�ً ��gتفاT �ثني عشر متر�ً، �يسميه �ليهو. 
>حائط �لمبكى<، �قد كاC هو �لسبب في �ندالT ثوg- عاi ١٩٢٩ في 
فلسطين، �على تلك �ألحد�� �ما بعدها ُبنيت هذ[ �لمقالة. ففي تلك 
 iتغيير معالمه �نشر �ألعال� gلسنة حا�� �ليهو. �الستيال% على �لجد��
�ليهو.ية عليه، فَهبَّ مسلمو �لقدs (�ًال للدفاT عنه، ثم تبعهم مسلمو 
فلسطين جميعًا، ��ندلعت شر�g- >�نتفاضة< شعبية عاgمة، �تصاعد 
�لغضب من �ليهو. حتى فتك �لعر� في �لخليل بيهو. �لمدينة جميعًا 
فتدخلت  صفد،  بيهو.  صفد  (هل  صنع  �كذلك   ،Cستو �عد.هم 
حكومة �النتد�� �(عانت �ليهو. �نصرتهم، ��نتهت �النتفاضة بمقتل 
(gبعمئة من  �لعر�، �نحو  بأيد)  �ليهو.  �,صابة نحو خمسمئة من 

�لعر� بأيد) �إلنكليز ��ليهو. معًا (مجاهد).
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لهذ� �لحديث بحا.ثتين تاgيخيتين:
�لحا.ثة �أل�لى:

�لبيزنطي   gإلمبر�طو�  .�g)  C) للميال.   ٥٢٥ سنة  في  �قع 
 zفأعطى �ليهو. فلسطين �(جا ،iما تريد[ ,نكلتر� �ليو Cجوستنيا
لرقابة  خاضعة  يهو.ية  حكومة  ,نشا%  على  ساعدهم،  بل  لهم، 
بشق عصا  كافؤ�[  ,نهم  لك:  (ُقْل  �سمع  كافؤ�[؟  فكيف   .iلر��

�لطاعة �بقتل �لجنو. �لر�مانية �لتي (قامها حامية لهم.
�عندئذ (يقن -�سيأتي يوi توقن فيه ,نكلتر� (يضاً- بأC هذ� 
 Cيكو  C) �ال  (بد�ً  مستقًال  يعيش   C) يصلح  �ليهو.) ال  �لشعب 
له �طن قومي! �عندها (gسل ,لى �ليهو. حليَفه �لملك �لغساني 
(لفاً  �عشرين  خمسة  منهم  �(سر  فأبا.هم  َجَبلة،  بن   �gلحا�

(�.عهم �لحبشة �قتل منهم مثلهم!
�هذ[ هي �آل�نة �لوحيد- �لتي تمتع فيها هذ� �لشعب باستقال� 

.iشبه حقيقي بعد ميال. �لمسيح عليه �لسال
(ما �لحا.ثة �لثانية:

فليست بعيد- عنا، بل هي حا.ثة مشهوg- �قعت في عهد 
 cgثا �لهند   C) �Dلك  �لحميد،  عبد   Cلسلطا�� فكتوgيا  �لملكة 
على ,نكلتر� ثوg- عظيمة كا. ينهاg لهولها صرp �لنفوD �إلنكليز) 
في �لهند، �(عيت ,نكلتر� �لحيلة �لم َتَر لها مخلصاً ,ال بااللتجا% 
فيه  يأمرهم  �لهند   gلثو� كتاباً  �لخليفة  فأgسل  �لمسلمين،  لخليفة 
�هللا  سامح  فسكنو�!  �لسكينة،  ,لى  باإلخال.  �لدين!-  -باسم 
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عبد �لحميد، �لوال Dلك لم يكن إلنكلتر� من منجى(١).
*   *   *

______________________
(١) (Dكر (نني سمعت هذ[ �لقصة �لغريبة من قبل فأثاcg عجبي �ملت 
,لى ,نكاgها، فلما قر(تها �ليوc..z� i منها عجبًا �لها ,نكاg� ،ً�g(يتها 
بعيد- عن منهج �لسلطاC عبد �لحميد �عن شخصيته، �من (جل Dلك 
لم (ّ.خر �سعًا في �لبحث عن �ألصل �لتاgيخي لها من با� �لتوثق من 
صدقها، �(عترu بأC �لحيلة (عيتني بالعثوg على () سند تاgيخي لها 
-على طو� بحثي في كتب تاgيخ �لهند �تاgيخ �لد�لة �لعثمانية- �من 

َثّم فال (ملك ,ال �لشك في �لر��ية من (ساسها.
على (نها ,C كاC لها (صل فلن تكوC في (ياi �لسلطاC عبد �لحميد 
�لثاني �لذ) نعرفه، بل في (ياi �لسلطاC عبد �لحميد �أل�� �لذ) حكم 
�إلمبر�طوgية �لعثمانية بين عاَمي ١٨٣٩ �١٨٦١، فالثوg- �لكبر� �لتي 
 c.لعظيمة �لتي كا� -gعرفتها �لهند �شتعلت سنة ١٨٥٧، �هي �لثو
تنتهي ,لى �لنجاp لوال تفر� كلمة �لمسلمين في �لهند �نجاp مساعي 
�لمسلم   Cبعضهم ببعض، ��نتهت بأسر �لسلطا ��إلنكليز في ضر
بهاُ.gْ شا[، �خر �لملو� �لمغو� في �لهند، �نفيه �قتل (بنائه �تشريد 
(سرته، فلم تقم لهذ[ �ألسر- قائمة من بعد. �تجد�C ملّخصًا لقصة 
هذ[ �لثوg- في �لحلقة ١٤٥ من Dكرياc علي �لطنطا�) (٢٦٦/٥ �ما 
 ،Cضعف �هو� iَعبد �لحميد �أل�� (يا Cلسلطا� iُبعدها). �كانت (يا
ففيها فقدc �لد�لة شبَه جزير- �لقرi، �فيها كانت �لحا.ثة �لمشؤ�مة 
في جد-، �هي �لتي قر(تم خبرها في مقالة >حا.ثة من �لتاgيخ< في 
كتا� >فصو� في �لثقافة ��أل.�< �لذ) صدg منذ �قت قريب. �في 
(ياi �لسلطاC عبد �لحميد �أل�� (يضًا �قعت �لفتنة �لطائفية في جبل 
لبناC، فتدخلت �لد�� �أل�gبية �فرضت على �لد�لة �لعثمانية منح 
�لجبل �لحكَم �لذ�تي، يحكمه حاكم من �لنصا�g، فكاC صنيعهم = 
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,لى  حاجة  في  ,نكلتر�   C) �لحا.ثتين  هاتين  من  (ستنتُج 
,gضا%  ,لى  (كثر من حاجتها  �لعالم �إلسالمي �مصا.قته  ,gضا% 
�لعالم �إلسالمي، �كل  قلُب  بني صهيوD� ،Cلك ألC فلسطين 
 Cحا.� يسو% مسلمي فلسطين يسو% �لمسلمين (جمعين �يغضبو
له كلهم في كل (نحا% �ألC,� .�g ,نكلتر� �لتي تحيا بالهند �(كثُر 
(هلها مسلموC، �يهّمها مضيقا �لسويس �با� �لمند� �حولهما 
�لعالم  غضب  جّر�%  من  هذ[-  -��لحالة  تلقى  ,نها   ،Cلمسلمو�

�إلسالمي عنا% طويًال �تعباً ُمِمّضاً.
�لقديم �ال  �لعالم �إلسالمي منذ  ,C ,نكلتر� تسعى لصد�قة 
 iَينالها منها من منافع، فعال تز�� تجاهر بهذ[ �لصد�قة (مًال بما 
 Cيفيدها �لصهيونيو �Dتؤيد، �لو بالباطن، �لصهيونيين؟ �ما CD,

,�D خسرc هذ[ �لصد�قة؟
�هل تستطيع ,نكلتر� �لوثو� من بقا% �لصهيونيين على �لوال% 
لها ,�D هم �ستقلو� في فلسطين؟ هل تأُمل (C يبقو� -,�D كاD Cلك- 
�لذين خرجو� على جوستنياC بعد  �ليهو.   C, لها؟  �لصد�قة  على 
(C (حسن ,ليهم ال يتقاعسوC) C يخرجو� على ,نكلتر�، بل هم ال 
يتأخر�C منذ �آلC عن (C يكيلو� لها �لسبا� جز�فاً كلما سا%هم 

منها (مٌر (� g(�� فرصة مناسبة!
ما هو ,CD نفع ,نكلتر� من �لعطف على �لصهيونية؟ هذ� ما 

______________________
 gتيمو منها  �نتزعو�  �لتي  (ند�نيسيا  في  �لبعيد كصنيعهم  باألمس  =  هذ� 
 ،C�.في �لسو gفوg�. في iليه �ليو, Cباألمس �لقريب، �هو �لذ) يسعو

ال قّدg �هللا لمسعاهم �لنجاp! (مجاهد).
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نتسا%� عنه �قد علمنا (C لجنة �لتحقيق �لتي �قفت موقفاً عا.ًال، 
فأحبو�  �لصهيونيين  (غضبت  قد   �للعر  (c.كا  �)) �حكمت 
�لعر� على  ,نكلتر� �cَّ.gَ �فد  �لتحقيق(١)، �(طاعتهم  يعا.   C)
 cفلسطين (صّر C) عقابهم خاسرين! نتسا%� عن هذ� �نحن نعلم)
على مقاطعة هذ[ �للجنة �لجديد-، �(C �لعالم �إلسالمي كله يؤيد 
�لمسلمين  حقو�  بل  حقوقها،  من  عليه   cصر) فيما  فلسطين 

جميعاً.
نتسا%� عن هذ�، �ال ندg) من يجيب.

*   *   *

______________________
�قد   ،١٩٢٩  iعا �نتفاضة  بعد  تألفت  �لتي  >شو<  لجنة  هي  هذ[   (١)
�ألحد��،  تلك  عن  �لمسؤ�لة  هي   ��النتد� حكومة   C)  cعتبر�
�(�صت بضر�g- تعديل سياسة �لحكومة �تقييد �لهجر- �ليهو.ية ,لى 
فلسطين، �غير Dلك من �لتوصياc �لتي �عُتبرc في حينها في صالح 
�ليهو. ثوg- عاgمة في فلسطين �غير فلسطين �سيَّر��   gفثا  .��لعر
�لحكومة  �ستجابت  حتى  �(ميركا  بريطانيا  في  حاشد-   cمظاهر�
�لتحقيق   c.عا) (خر�  لجنة  شكلت  ما   Cسرعا� لهم،  �لبريطانية 
بالكتا� �ألسو.،  ُسّمي  ما   gلى ,صد�, �لبريطانية  �لحكومَة  �.فعت 
�كانت  له.  مة  �متمِّ  gبلفو لوعد  مؤكِّد-  بريطانية gسمية  �ثيقة  �هو 
هذ[ �ألحد�� كلها سببًا في �ندالT ثوg- عاi ١٩٣٣ �لتي قا.ها �لشيخ 
 Cخوgلمؤ� �يعتبر  �(صحابه،  هو  فيها  ��سُتشهد   iلقّسا� �لدين  عز 
(C ثوgته هذ[ هي �لمقدمة �لتي قا.c ,لى �ندالT �لثوg- �لفلسطينية 

�لكبر� سنة ١٩٣٦ (مجاهد).
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مشاهد�c �(حا.يث (٨)

ضاT �ألمل!
نشرc سنة ١٩٣٠ (١)

صت  ُعقد مجلس �لمعاug �لكبير، حضر[ (عضا�[ من �آلفا�، ُخصِّ
له .�g �لَمْجَمع �لعلمي �لعربي، ُنشرc (خباg[ في �لجر�ئد، �نفّض 
�لكن  لجهو.[!  ,كر�ماً  شا)  حفلة  له  (قيمت   C) بعد  �لمجلس 
 C) ,ال  هي  �ما  شي%!  ال  �مقر�gته؟  (عماله  هي  ما  صنع؟   �Dما
قاi صاحب �لدعو- خطيباً في (عضائه، فأمالو� (عناقهم �خفضو� 

��gسهم �قالو�: �مين، فجز�هم بما (ّمنو� حفلة شا)!

*   *   *
ما هذ�؟ (هكذ� يكتب �لناs عن مجلس �لمعاug؟

للكتابة   C) (,C صّح  �لكتابة   Cشيطا Cفإ (سيا.)،  يا  عفو�ً 
شيطاناً)(٢) هو �لذ) (مالها علّي، �,نما (gيد (C (قو� ,C مجلس 

______________________
(١) في >فتى �لعر�< بتاgيخ ١٩٣٠/٥/٢٧ (٢٩ D) �لحجة ١٣٤٨)

(٢) يعّر� بما يزعمونه عن شيطاC �لشعر، �هو من خر�فاc �لجاهلية، 
قا� �لجاحظ في >�لحيو�C<: "كانو� يزعموC) C مع كل فحل من = 
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�لمعاug �لذ) �نتظرنا[ عاماً كامًال لنر� على يد[ �لتعديل �لمنتَظر 
لهذ� �لبرنامج، �بنينا على �نعقا.[ �آلما� �لجساi، لم يصنع شيئاً 
نا  �لم يغّير في �لبرنامج حرفاً! �(عجب من هذ� (Cْ قد َصَد� ظنُّ
�لسوَ% بأعضائه �بأنهم -,ال (فر�.�ً قالئل منهم- ال يجر��C حتى 
على ,بد�% ��gئهم في �ألموg �لتي �جتمعو� إلبد�% ��gئهم فيها! �لم 
نكسب من هذ� �لمجلس ,ال (ننا كنا نأمل لهذ[ �لبر�مج ,صالحاً 
فماc (ملنا، �كنا نرّفه عن (نفسنا بأنها من �ضع غيرنا، فصاَ.ْقنا 

نحن عليها، ��نفّض �لمجلس �قد كسب لقومه شر�ً عظيماً.
*   *   *

�إلهماَ�  �لعربي  �لتاgيخ  ُيهمل   :Cكا كما  يز��  �لبرنامج ال 
بد�gسة  �البتد�ئي  �لثاني  �لصف  في  �لصغير  �لطالُب  فيبد(  كله، 
 sgيد C) يخ �لفنيقيين �(شباههم، قبلgيا �لقديم، تاgيخ سوgتا
تاgيخ �ألمويين ��لخلفا% �لر�شدين. �(نت تعلم (نهم يريد�C من 
بها  ينا.��  حتى  �لناشئين،   sنفو في  �لفنيقية   gبذ�  sغر هذ� 
�حتى َيْدعو� ,لى قومية سوgّية تكوC �باًال على �لجامعة �لعربية 

��إلسالمية �لمنشو.- �بال% على سوgيا �(خو�تها.
�ليس هذ� كل ما نشتكي منه في برنامج �لتاgيخ، بل نشكو 
�لمطلق  �لطالب �لذ) يحمل �لشها.- �البتد�ئية �لجهَل  من جهل 

______________________
= �لشعر�% شيطانًا يقو� على لسانه �لشعر"، �في ثماg �لقلو� للثعالبي: 
"كانت �لشعر�% تزعم (C �لشياطين تلقي على (فو�هها �لشعر �تلقنها ,يا[، 
�تّدعي (C لكل منهم شيطانًا، �بلغ من تصديقهم بهذ� (C جعلو� لهم 
(سما%". �هذ� كله تخريف ال (صل له ال في عقل �ال نقل! (مجاهد).
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خدمة  في   gآلثا� �(جّل  (عظم  لها   Cكا عظيمة  ,سالمية  بد�� 
�لحضاg- �إلنسانية �تشييد بنا% �لعمر�C �لبشر)، في حين (نه على 
ل بتاgيخ (�gبا �.�لها. بل ,C �لجهل ألفظع من Dلك،  علم مفصَّ
 �جهل حتى بتاgيخ �ألمويين ��لعباسيين (نفسهم، فتجد من �لطال
من ال يعرu عن قا.- �لفتوp �إلسالمية (كثر من (سمائهم، مع (نه 

يعرu عن نابليو�g� Cبسبير �لشي% �لكثير!
(ليس من �لعاg على �لوC) -g�z تدsgّ �لتاgيخ �إلسالمي كله 
في عامين �ثنين؟ �ما�D يستطيع �لطالب �لصغير (في �لصف �لثالث 
(� �لر�بع، تصوg!) (C يفهم من �لتاgيخ �إلسالمي، تاgيخ ثالثة 
ص  عشر قرناً، في (قل من مئة �ثالثين حصة هي مجموT ما يخصَّ
�ضوحها  -على  �لقضية  هذ[   C, �لسنتين؟  هاتين  في  للتاgيخ 
�(هميتها- لم تجد لها من (عضا% �لمجلس ��حد�ً يؤيدها �يد�فع 

عنها.
*   *   *

�هكذ� مرc جلساc �لمجلس، �(ُعلن �ختتامه كما (ُعلن 
�لقاfg في  ُتَحّل ��لُمر�. لم يحصل. �لينظر  لم  �فتتاحه ��لعقد- 
�كتفا% �لمجلس بثال� جلساc فقط، مع (نه .ُعي للبحث في (مر 
 C) ليس معنى هذ�) ،cجليٍل �لبحُث فيه مستفيض ��سع �لجنبا
 �ْ) للبحث ��لدsg؟  للمصا.قة ��لتأمين ال  ,نما .ُعي  �لمجلس 
ال فما �لذ) حا� بينه �بين هذ� �لتعديل �لمنتَظر؟ ,C تلك �لدهشة 
 cنشر iيو -g�zلوفو. �لتي تتالت على �لو�� cلعامة �تلك �لبرقيا�
�لبرنامج تعر� عن تلك �لدهشة �Dلك �الستيا%، ,C هذ� كله لم 
يهد( ,ال طمعاً بموقف شريف يقفه هذ� �لمجلس، (ما �قد �نقضى 
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�لم يعمل شيئاً فليس ,ال �ليأs من معونته ��النصر�u لجهة ثانية 
تحقق هذ� �لغر� �لمنشو..

لقد تكلمنا في �لمقا� �لثاني من هذ[ >�لمشاهد�c ��ألحا.يث< 
�لبرنامج، �بيّنا  عن �إلهما� �لعظيم لّلغة �لعربية �لذ) سّببه هذ� 
�لضا..  لغة  في   ��لطال يعتر)  بد(  �لذ)  �لكبير   gلقصو� لهم 
 C) sُنْعلم �لنا C) نعو. هنا فنعيد ما قلنا[، بل نريد C) ال نريد�
هذ[ �لبر�مج لم تهمل �لتاgيخ ��للغة فقط، بل (هملت �لدين قبل 
كل شي%، فنزعت من علومه كل صبغة gسمية �لم تجعل لها .خًال 
 �في �لفحص، �ال ينا� �لطالَب من جر�% جهله بها شي% من �لعقا

(� �لجز�%.
*   *   *

خا� �ألمل �ضاT كل gجا% في تعديل هذ[ �لبر�مج على يد 
�لمجلس، �ليس لدينا طريق �خر لتعديله، فما�D نصنع؟ (نرضى 
�تاgيخهم  �لغتهم  لدينهم  �لعقو�  من  فيه  منشأ  (بنا�نا  ينشأ   Cبأ
ما فيه؟ (نرضى بأC يكوC بنا% مستقبلنا مزعزعاً مضطرباً يقوi على 
 i) بهذ� كله �ال نصنع شيئاً،  (نرضى  بهم؟  نثق  (ناs ال  عو�تق 

نكتفي بأC ننا.) (�نعلم (نه ال حيا- لمن ننا.))؟
�لقاC, fg كاC يعلم،  (نا ال (.g) ما �لجو��، فليقله لي 

�سالi عليه ,C فهم ما (gيد!
*   *   *
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______________________
.(١٣٤٩ i٩ محر) يخ ١٩٣٠/٦/٥gبتا >�(١) في >فتى �لعر

مشاهد�c �(حا.يث (١٠)

َمن للعربية؟
نشرc سنة ١٩٣٠ (١)

(تر� يفيد �لكالi في هذ� �لموضوi) ،T �لسكوcُ عنه خيٌر 
لنا �(جد� علينا؟ لقد قلنا حتى �نشقَّت من �لقو� حناجرنا، �كتبنا 
حتى نضب مد�.نا �تكسرc (قالمنا، �لم نَر لما كتبنا �قلنا نتيجة 
�ال (ثر�ً، فلم يبَق علينا ,ال (C نخاطب هؤال% �لمعّلمين، معلمي 

�لعربية، بالصر�حة �بالقلم �لعريض، فنقو� لهم:
�لعر�بة  بعهد   Cحانثو �لو�ضحة-  -بالكلمة   Cثمو� ,نكم 
�لعربية، �تدgّسونها على طريقة   Pفي فحو Cتتساهلو ما .متم 
,ليهم،  �تبّغضها  منها  �لتالميَذ  تنّفر  جافة  (صو�  على  قديمة، 
�للغة  �لمصطَنعة في  �لطرَ�  تدgيسها  �ما .متم ال تصطنعوC في 
�لفرنسية مثًال، �ال تفهموC (نه ال فر� بين تدgيس �لنحو �لعربي 

��لنحو �لفرنسي.
تطبيقي  جميل  شكل  على  غالباً   s َّgُيد �لفرنسي  �لنحو 
�يحلل  بصّحة  �يكتب  خطأ  بال  يقر(   C) �لطالب  به  يستطيع 
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ما يقر(، �تدgّسوC (نتم �لنحَو على طريقة ما (.g) ��هللا ما هي، 
�ما (ظنها تصلح لتدgيس لغة �لزنو*! تحّفظوC �لتالميذ �لتعاgيَف 
تعّلموهم   C)  C�. قسر�ً،  �ستظهاgها  على  �تقسر�نهم   uبالحر
كيف يطّبقونها على �لقر�%- ��إلنشا%، فير�C �للغة �نحوها شبحاً 

مخيفاً، فينفر�C عنها �ال يستمرئونها ما عاشو�.
�ليس هذ� موضوT كلمتي هذ[، بل هو موضوT كلمة (خر� 
لنا  بد�  �لفحص:  على   iلكال�  Cآل� �(قصر  حينها،  في  سأقولها 
في (�� �لفحص نجٌم من �ألمل �ّهاٌ* حين قا� �لمستشاg للجنة 
 >��للغة �لعربية ما معنا[: ",C هذ� �لطنطا�) يكتب في >فتى �لعر
يشكو من تساهلكم في فحص �لعربية، فيجب عليكم (C تكّذبو[ 
�تعنو� بها �تستعملو� ما (مكن من �لحزi فيها"... �كاC في �للجنة 
(عضا% صالحوC حّكمو� �جد�نهم في هذ� �ألمر �عدلو� في تقدير 

�لعالماc �لم يتها�نو� في Dلك شعير-، فما�D كانت �لنتيجة؟
!�كانت �لنتيجة (C سقط في �لعربية عد. هائل من �لطال

*   *   *
على ضعف  .ليل  �هو  بهذ�،  �ألمر  بيدهم  من  هل gضي 
�لعربية �فسا. برنامجها �على �لتها�C فيها؟ ال، ,نهم لم يرضو� 
 (�D لصالحين� �ألعضا%  نقلو�  ,نهم  �سمع:  فما�D صنعو�؟  به، 
بسو�هم  �(تو�  �لدs�g �ألخر�،   Cلى لجا, �لعربية  �لغير- على 
كانو�  ,نهم  (قو�   C) (gيد  �لعالماc جز�فاً! �ال   Cيمنحو فر�حو� 
هم (نفسهم جاهلين، فحسب �لقاC) fg يعلم (C موضوT �إلنشا% 
�لذ) (ُملي على �لتالميذ -�ال يتجا�z �لسطرين- كاC فيه خمس 
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هؤال%  يدgكها  �لم  >ِصْف<!  بد�  >(َْ�ِصْف<  مثل  من   cغلطا
�لفاحصوC... تبا�g �هللا (حسن �لخالقين!

 ً�gهبت .موعها هدD ُينتَظر من هؤال%؟ �كم من �لضحايا �Dما
 sمن جّر�% جهلهم �تها�نهم؟ ال، ليس كلهم جاهًال ففيهم (نا
 cلكن �لسو�. يطغى فتضيع كلما� ،Cبل فيهم �لعالِمو ،Cمتعلمو
�لعالِمين �لها.ئة �سط ضجيجه �لعالي؛ �هكذ� ُختم �لفصل �أل�� 

من �لر��ية، �نجح كل �لساقطين في �لمر- �أل�لى!
*   *   *

غريب  كلها  كثير-  (شيا%  (نها  ��لحقيقة  غريب،  لشي%  ,نه 
�عجيب في فحص �لشها.- �البتد�ئية، �لكني ال (تحد� ,ليك 
 ،sاللتما� حو�.�  من  شيئاً  لك   (�g) �ال  منها،  شي%  عن 
�ال (قو� لك ,ننا كنا نحمد للمستشاg عمَله لو �gقب هؤال% مر�قبة 
شديد- كما يفعل كل مر-، ,D ليس غير[ بقا.g على منع حو�.� 

!pلنجا� sلكفا%- (سا� gعتبا�� sاللتما�
كل Dلك ال (قوله ألنه ليس من موضوT كلمتي هذ[، ,نما 
 Cيأخذ� يدخل هؤال% في >�لتجهيز<، �غد�ً  (gيد (C (قو�: غد�ً 
بيدهم   Cتكو� �لحيا-  هذ[   gغما  Cيدخلو غد  �بعد  �لبكالوgيا، 
َمن  (موgها  ,�D �ستلم مقاليَد  c�g �ألمة، فما�D يكوC حالها  مقدَّ
ال يعرu لغَتها، بل من يبغض لسانها �ينفر منه؟ �ما�D يكوC حا� 

�لطال� في �للغة �لعربية بعد خمسة (عو�i؟
,ننا نظلم �لو�D, -g�z طالبناها بهذ� �إلصالp، �ليس ,هما� 
�للغة من شأنها، �لم يهملها �يفسد علينا (بنا%نا ,ال معّلمو �لعربية! 
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 iلقيا� على  يحّثه   Cجد�� له  �من  عليها   gيغا من  فيهم   Cكا �لو 
 pإلصال� Cبو�جبه نحوها لما بلغنا هذ� �النحطا� �لهائل، �لكا

.ً�gمر�ً ميسو)
فما لكم؟  (عني �(نتم (خاطب،  ,ياكم  �لعربية:  فيا معلمي 
(ماتت فيكم كل غير- عربية؟ (ضاT من نفوسكم كل حس �طني؟ 
�للغَة،  ,�D ضّيعتم  �لما�  (ينفعكم  �لر��تب ��ألمو��؟  تكم  َغرَّ  i)

��للغُة قو�i حيا- �ألمة؟
�للهّم لقد عجزc عن (C (ُفهم هؤال%، فَهْب لهم من عند� 
فهماً �عزماً �جر(-... (� فأgِْحنا منهم! فألC ُيضيع لغَتنا َمن ليس 
 iَلى مقاتلها �لسها, �منا خيٌر لنا ��هللا من (C نضيعها بأنفسنا �نصّو

بأكّفنا.
لن  هؤال%   C, قولي:  �ُعو�  ,لّي  (نصتو�   ،��لطال (يها  �يا 
يفهمو� ((� هم ال يريد�C (C يفهمو�) فكونو� (ئمة لهم في �لوفا% 
 �D, يضيركم  فال  جميعاً،   s�gلد� قبل  عليها  (قبلو�  للعربية؛ 
حفظتموها (C ال تحفظو� شيئاً غيرها، ألD Cلك حيا- (متكم، (ما 
,�D (هملتموها فقد قتلتم �ألمة، �من قتل �ألمة فهو مجرi عابث.

*   *   *
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على (طال� �لخضر�%

نشرc سنة ١٩٣٠ (١)

 �في zقا� �لقباقبية، في �لجهة �لجنوبية من >�ألمو)<، با
كلنا  نعرفها  �لشاi صغير-،  قديم �مصبغة من مصابغ  (بو�به  من 

�نمّر بها كثير�ً .�C) C نلقي لها باًال �.�C) C نعلم ما فيها.
�تفزعك  بها،   uلوقو� تطيل   C) تأنف  �لتي  �لمصبغة  هذ[ 
ظلمتها �تنّفر� �gئحتها، كانت قبل ثالثة عشر قرناً قصر�ً شامخ 
 gقو) �لدعائم، تحف به �ألبَّهة ��لوقا ،cعالي �لشرفا ،�gلذ�
�لذ)  �لمظلم  �لضيق  �لزقا�  �لنَّّد ��لعنبر. �هذ�   p�ْgَ �يفوp منه 
 sلممقوتة، �تحتر� ��gئحه  لتنجو من  ,�D جزته  بأنفك  تمسك 
في نقل خطا� ,�D سرc فيه َكْيال توحل، كاC في عهد عز �لقصر 
��فو.   sلحر� �فصائل   ��لُحّجا  uتملؤ[ صفو عظيماً  شاgعاً 

�لملو�.
لنعد فنقطع في جا.- �لزمن ثال� عشر- مرحلة، لنرجع ,لى 

عهد بني (مية حيث �لقصر �zٍ[ في .مشق، �سكانه:
______________________

�هي   ،(١٣٤٩  iمحر  ٨)  ١٩٣٠/٦/٤ بتاgيخ   >��لعر >فتى  في   (١)
.>cلهيثميا�< �منشوg- في كتا
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عالوCَ كالشمس في (طر�u .�لتها                
Cُفي كل نـاحيةٍ ُمـْلٌك �سـلـطـا

�حيث مسجد بني (مية خالص لبني (مية، �منبر[ يسعى -لو 
 �gفي مشا Cيهتفو Cبه سعي- لخطبا% بني (مية، ��لمسلمو Cكا
� �لقصر ينطق g بها للخلفا% من بني (مية. �حيثgمغا� �gأل�
بالكلمة، فتحملها �لرياp ,لى �لبو�.) ��لفلو�c ��لمدC ��لبال. 
��لجبا� ��لتال�، فال تبقى في �أل�g بقعة ال تبلغها �ال في �لدنيا 
جباg ال يخضع لها �يطأطئ بر(سه لجاللها. �حيث �gية بني (مية 
يحملها ُقَتيبة ��لمغا�ير من جند[ ,لى �لهند فيرفعها على جبالها، 
�طا�g ��ألشا�s من gجاله ,لى �ألندلس فينشرها في (gجائها، 
�حيث �لناs ما بين �لهند ��ألندلس gعية بني (مية، يدعوC لبني 

(مية �يعيشوC باألمن ��لسعا.- في ظال� بني (مية.
لبني (مية �هللا! لقد ُهدمت قصوgهم �لشّما% �َعَفْت �ثاgها، 

�حالت مصبغة!(١)
*   *   *

______________________
قا�:  �لطنطا�)  علي   >cكرياD< من  �لثامنة عشر-  �لحلقة  �خر  في   (١)
"سو� �لقباقبية كاC في موضعه >�لد�g �لخضر�%<، .�g معا�ية �(كثر 
�لخلفا% من بني (مية... كل ما في �لدنيا يولد �يموc �يعّز �يذ�، 
فالد�g �لخضر�% �لتي كانت يومًا عاصمة �لدنيا �سّر- �أل�g، �منز� 
�لخلفا% من بني (مية �لذين كانو� يحكموC ما بين قلب فرنسا �قلب 
 gنظا) �مطمح  �آلما�  محط  �كانت   ،Cباكستا  uطر�)�  Cتركستا
يبَق من �سم >�لخضر�%< ,ال  للقباقيب! �لم  �لرجا�، صاcg سوقًا 

مصبغة صغير- تحت �أل�g هي �لمصبغة �لخضر�%!" (مجاهد).
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في  غربا%   Cيصبحو ��لجال�  �لعظمة  بعد  �هللا!  (مية  لبني 
(�طانهم، ال ُير� لهم (ثر �ال ُيعَرu لهم تاgيخ.

�لعالم   -g. فيها  كنت  �لتي  �لز�هر-  (يامك  .مشق  يا  (تنسين 
(ثر�ً  لهم  تقيمين  فال  (مية  بني  من  (هليك  (تنسين  �لجال�؟  �مدينة 
�ال تبنين لهم Dكر�ً؟ (تنسين يا .مشق معا�ية �عمر ��لوليد، �قد 
�لخز�ئن  �لملو� خاضعاً خانعاً، �(�gثو� (غنى  ,ليك (عظم  ساقو� 
حالًال سائغاً، �جعلو� مدينة �لعلم ��لقو- ��لعمر�C؟ (لم تثّبت (ميُة 
 C؟ (لم توّثق عر�[؟ (لم يفتح قّو�.ها �لعالَم كله ينشر�iإلسال� Cكاg)

�إلسالi في (هله �يهد�نهم سبيله؟
لقد طو� �لدهُر (ميَة فيما طو�[، �(غرقت لُّجة بحر[ �لطامي 
�لقصوgَ ��لدياg ��ألطال� ��آلثاg، فكأّنما ِعزُّ (مية ��gية ُمثِّلَت على 
صفحة �لزماC ثم �نتهت، فعا.c �لصفحة بيضا% ال شي% فيها! �لكن 
ال بأs، �ال يضيركم يا بني (مية (C ُتهدi قبوgكم �تندثر �ثاgكم، 

فقبوgكم في �لتاgيخ �في �ألفئد-:
,C تسل (ين قبوgُ �لعظما%              فعلى �ألفو�ِ[ (� في �ألنفِس

*   *   *
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(١) iسائل سيف �إلسالg

�لرسالة �أل�لى
سيف �إلسالi في (عنا� (عد�ئه (١)

C�. َخَسأ �لمجدِّ
,�D كاC �لتجديد gِّ.- عن �لدين

.عاني ليلَة (مس صديٌق لي (.يب ,لى لقا% في فند� فكتوgيا 
�Dهبت   ً�gفأجبته مسر� ��لشعر�%،  �أل.با%   gكبا يضم طائفة من 
مسرعاً، �لكني لم (جد (.يباً �ال شاعر�ً، بل �جدc طائفة ممن 
(عرفهم مسلمين ينتسبوC ,لى (كبر �ألسر �إلسالمية قد عكفو� على 
مائد- �لخمر، يتساَقوC كؤ�سها �يترّشفوg Cحيقها، �يتعللوC بين 
ثقيلة   cتعليقا� ممل   .gبا �هللا-  -علم  بحديث   sلكأ��  sلكأ�
بغيضة! فغمزc صاحبي ليخر* -�(نا (عهد[ (بعَد �لناs عن هذ[ 
�لمو�طن �لتي ثو� بها �لشيطاC- فإ�D هو قد تغّير بعد)، �,�D هو 
 cgيضحك �يجلس ال يبالي! فخرجت ال (لو) على شي%، �فر

______________________
>gسائل  من  (gبعًا   (١٩٢٩)  ١٣٤٨ سنة  �لطنطا�)  علي   gصد)  (١)
 ،>iسائل >سيف �إلسالg ثم �نتقل في �لسنة �لتالية ,لى ،>pإلصال�
قا�: "ثم (صدcُg �لسنَة �لتي بعدها >gسائل سيف �إلسالi< �لتي كانت 
ُتطبع على نفقة طائفة من خياg �لتجاg �توTَّz بالمجاC، هجمُت فيها = 
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 ً�gبأقبح مر(ً� �(شّد ضر Cلثعبا� Cال ��هللا ما كا� ،Cكأنما من ثعبا�
!Cمن هؤال% �لَفَسقة �لُمّجا

في  مة  محرَّ (نها   Cيعلمو �هم  �لخمر،   Cيشربو  Cمسلمو
 Cيمّتو �ال  �سمه،  ,ال   iإلسال� من   Cيعرفو ال   Cمسلمو .ينهم! 
ينفع   �Dما� ��لبلد!  ��ألسر-  �للقب  صلة  من  (�ثق  بصلة  ,ليه 
لقٌب ,سالمي �(سر-ٌ ,سالمية �بلٌد ,سالمي gجًال يتجا�z حد�. 
�ينهى عن  بالمنكر  �يأمر   ،iما حّر �ُيِحّل  (حل  ما   iفيحّر �هللا، 
,لى   iيقو  C) يستحيي  gجل  في   iإلسال� هو  �(ين  �لمعر�u؟! 
,نه gجعي؟  �لمهذَّبين خشيَة (C يقولو�   iلقو� ,�D كاC في  �لصال- 
�(ين هو �إلسالi في gجل يتقاعس عن �لغضب لدينه ,�D شتمه 

�نا� منه �لجاهلوC خوفاً من (C ُيرمى بالتعصب؟
,C �إلسالi سلسلة متماسكة �ألجز�%، ال سبيل لكم ,ّال ,لى 

______________________
 ªلجاحدين كما هجمت في �لرسائل �أل�لى على �لشيو� Cعلى �لشبا  =
�لجامدين، فوضعُت نفسي بين حجَر) �لرحى، �صرc كالو�قف في 
 .(٣٩٢/٨ cلذكريا�) "من �لجانبَين iبين �لصّفين يتلقى �لسها ��لحر
�قد Dكر قصة هذ[ �لرسائل بتفصيل جيد في �لحلقة �لتاسعة ��لثالثين 
من �لذكرياc، فمن شا% من �لقر�% قر(ها هنا�، �هي في �لجز% �لثاني 
�لهيثم،  �لرسائل Dّيلها باسم: >(بي  (P ٩-١٣). �لما (صدg تلك 
محمد علي �لطنطا�)<؛ قا� في �لذكرياc: "كنت (تكّنى بأبي �لهيثم 
في  (كتب  "كنت  �قا�:   (٣٨٩/١) �لكنية"  بهذ[  مقاالتي  �ُ(مضي 
(C �سمه هيثم"  (علم  يُكن في .مشق من  لم   iيو �لهيثم<  >(بو  Dيلها 
(٢/ ٨٨). �هذ[ �لرسائل جميعًا صدcg في �لنصف �لثاني من سنة 
 uكنت ال (عر C,� ،(لنصف �أل�� من �لسنة �لهجرية ١٣٤٩�) ١٩٣٠

تاgيخ نشر كل منها بالشهر ��ليوi على �لتحقيق (مجاهد).
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 ��لكتا ببعض   Cتؤمنو (نكم  (ّما  (� gفضها جملة،  قبولها جملة 
يفعل Dلك منكم ,ال خز) في  فما جز�% من  ببعض،   Cتكفر��
�لحيا- �لدنيا �يوiَ �لقيامة ُيَرّ.�C ,لى (شد �لعذ��، �ما �هللا بغافل 

.Cعما تعملو
ما يكفي  �ليس �إلسالi كالنصر�نية، �ليس يكفي صاحَبه 
لُقُسسها �بطاgقها، ثم   uيحضر صلو�تها �يعتر C) صاحَبها من
يعيش في �لحيا- كالسائمة ُيلقى حبُلها على غاgبها فترعى ما ضّرها 
لمّتبعيه كل  ُينير  كامل  .ين   iإلسال� بل  ���Dها!  �(فا.ها  �نفعها 
 pخطو- من خطى �لحيا-، �يدّلهم على كل غاية فيها لهم صال

�هد�؛ فهو .ين، �هو قانوC، �هو كل شي%.
فهما ثنتاC (يها �لقوi �ال ثالثة لهما، ,ما (C تكونو� مسلمين 
�بيوتكم �مجامعكم،  كم �هزلكم،  �ِجدِّ في سّركم �جهركم، 
�في كل (مر من (موgكم ��قت من (�قاتكم، �,ما (C تخرجو� من 
�إلسالi �تخلعو� gِْبَقَته(١) من (عناقكم �تنفضو� منه (يا.يكم، ثم 
 D, %كل شي Cتخسر� CD,� ،Cمرتّد� Cنكم كافر�, sتقولو� للنا
� محمد- ,D يخسركم ّg�- iال يخسر �إلسال� iإلسال� Cتخسر�
شيئاً. �,C .يناً تعّهد �هللا بحفظه ال يضير[ (C يخر* منه (قو�i علم 

�هللا (نهم لم يدخلو� فيه (بد�ً!
*   *   *

______________________
�لبهيمة  ُتجَعل في عنق  �لر�% �فتحها) عر�- في حبل  �لربقة (بكسر   (١)
ْبق (بكسر �لر�% ال غير). �(صل هذ�  (� يدها، ��لحبل كله �سمه �لرِّ
�لتشبيه من حديث للنبي ‘ فيه: >من فا�g �لجماعة ِقيد شبر فقد 

خلع gِْبَقَة �إلسالi من عنقه، ,ال (C يرجع< (مجاهد).
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لقد ظهر �لفسا. في �لبر ��لبحر، ��نتشر �إللحا. ��لفسو� 
لهم �نطق  (هله �zّيَن  مناخر  �لشيطاC في  في �أل�g، �عطس 
(نه  �ظنو�  �ضاللهم،  تاgكهم  �هللا   C) فحسبو�  (لسنتهم،  على 
ال يبعث لهم من يدمغ بالحق قلوبهم �يضر� به على (يديهم، 

فَيزهق �لباطل �يعلو �لحق، �كاC �لباطل zَهوقاً.
فالويل لكم يا gجا� �لسو%، ُتر���C باإللحا. كما كاC ير�ئي 
بالصالp، �تجحد�g Cبكم �كلُّ جاgحة من جو�gحكم   sلنا�
.ينكم  من   Cتبر���  !CبوDكا ,نكم  �هللا-  (نطقها  -لو  تشهد 
,ليهم، �هم ال  �لغربيين �تتزلفو�  ُترضو� هؤال%  �شرقيتكم حتى 

يلتفتوC ,ليكم �ال يقيموC لكم �zناً.
(فيكم ��حٌد يصمد لمقاgعة �لحجة بالحجة ��لدليل بالدليل؟ 
هل فيكم ��حد يبرهن للناs على (نه مسلم �هو يكفر �يفسق، 
�يجهل من �إلسالi كل ما جا�z �سمه؟ فافهمو� ,C) CD �هللا ال يقبل 
.يناً ال ُيخَلص له، �ال يقبل .يناً تشركوC فيه معه قوماً كافرين، 
حتى ,�D لقيتم �لذين �منو� قلتم �مّنا �,�D خلوتم ,لى شياطينكم قلتم 

!Cنا معكم ,نما نحن مستهزئو,
*   *   *

لقد قّدgَ �هللا (C نكوC في عصر (صبح فيه ُشّباC �لعر� ال 
فيما  (ثرهم  ��قتفا%  �لغربيين  تقليد  (كبر من  ير�C ألنفسهم فخر�ً 
 iلقيا�� �لعربية  �لوفا% بحق  (كبر من  ينفع، �ال �صمًة  يضر �ما 
منه  تبلغ  �لعربي  �لمسلم  �لرجل  نر�   C) �هللا   gَقّد .ينها!  بشعائر 
�لمدنية �لغربية مبلغها، فإ�D هو ملحد في .ينه (عجمي في لغته، 
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غريب بأطو�g[ بين (هله �عترته! قّدgَ �هللا (C يكوC لنا من (نفسنا 
 �D, �لحطب  �لناg في  َعَمَل  فيها  لعدّ�ها، يعمل  لها صديٌق  عد�ٌّ 
 �D, .ين في هذ[ �ألمة  �لمجدِّ َعَمَل   �) ليست منه،  خالطته �هي 

�ّ.َعو� ,صالحها �هم (بعد عنها من �أل�g عن �لسما%!
تتبد�،  �لكوC سّنة ال  قّدgَ �هللا كل Dلك ألC هللا في  نعم، 
�تحكيم  �لر()  �,عما�  ��لسعي  ��النتبا[  باليقظة  (مرنا  �لكنه 
-، �,�D �لُهّو- ال  �لعقل. فانتبهنا، فإ�D نحن ��قفوC على حافة �لُهوَّ
نا �لغربيين �(خُذنا بعا.�تهم َيْنُقض علينا موقَفنا  قر�g لها، �,�D حبُّ

حجر�ً حجر�ً، حتى يسقط بنا فنسقط فيها.
ْلنا  ,CD فلُتْطَو من تاgيخنا تلك �لصحيفة �لمشؤ�مة �لتي سجَّ
,لى  �لنعد  �لغربيين،  لهؤال%   Tلخضو�� �لعجز  (نفسنا  على  فيها 
.يننا فإC .يَننا �لحقُّ ال حق سو�[، �لنجَهْر به في كل موطن من 
ْك  �لنتمسَّ  ،Cماzأل� من  zمن  كل  في  بأ��مر[   Tْنصَد� �لمو�طن 

بشعائر[ �نحافظ عليه، �نذّ� عنه �نبر( مّمن ال يغضب له.
نحن مؤمنوC .�ئماً، مؤمنوC (بد�ً، فلَتْنَشّق مر�g- �لملحدين 
من �لغيظ �تتمز� حناجرهم من gَْمينا بالرجعية ��لتعصب، فلن 
َ� �ألgُ� غيَر  ُتبدَّ  �) ُيْدلو� بحجة على كفرهم  بهم، �لن  نبالي 

!cلسما���� �gأل�
�للهم ثبت علينا .ينك، �ثبتنا على .ينك.

*   *   *
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iسائل سيف �إلسالg

�لرسالة �لثانية
سيف �إلسالi في (عنا� (عد�ئه (٢)

�جو[  في  بها   uنقذ �لثانية  �لكلمة  هي  هذ[ 
بعد  .ين،  (نفسهم مجدِّ  Cيحسبو �لذين  هؤال% 
(C .�خلناهم �عرفنا طو�ياهم ��كتشفنا .خائل 
(موgهم، فعلمنا (D Cلك �لجمو. �لذ) (نكرنا[ 
هذ�  من  مر-  بألف  خيٌر  �لمشايخ  بعض  على 
على   iليو� ننكر[  �لذ)  �لفسو�  �هذ�  �إللحا. 

كثير من �لشباC �لناهضين.

 !]%�g� َّعرفنا هؤال% >�لناهضين< فعرفنا شر�ً على �ألمة ال شر
بأفعالهم  بأسمائهم �(لقابهم كافرين  �()ُّ شر ��g% قوi مسلمين 
 Cلزكا-، �ال يصومو� Cلصال-، �ال ُيؤتو� Cعمالهم؛ ال يقيمو)�
 Cيقولو ,ليه سبيًال!  �ستطاعو�   C,� لبيت�  Cَيُحّجو gمضاC، �ال 
,نهم مسلموC، �(نت تر� بيوتهم �نسا%هم �(�ال.هم �(قربا%هم 
�لحق عن  (بعَد عن �إلسالi من  َتَفْرُنجاً �سفو�gً، �تر�هم  فتر� 

�لباطل ��أل�g عن �لسما%!
مسلم �مر(ته سافر-، تبد) للناs َنْحرها �َسْحرها ��gDعيها 
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مد�gُسهم،  ,فرنجيٌة  عو�gُتهم  با.يٌة  (�ال.[  مسلم  �ساقيها!(١) 
يعرفوC عن �لمسيح (كثر مما يعرفوC عن محمد عليه صال- �هللا 
�سالمه! مسلم يدخل �لمسجد مر- في �لعاi، �ال يلبث يوماً ال 

يدخل فيه مقهى (� مسرحاً!
مسلم تقو� له: قم َفَصلِّ، فيقو� لك: (هي بالصال-؟ تقو� 
له: ُصْم، فيقو� لك: (هو بالصوi؟ تقو�: �Dكر �هللا �صلِّ على 
ْخنا%،  محمد، فيقو�: (هي بالذكر ��لصال- على محمد؟ فيا �بن �للَّ
يا (حمق! ,�D لم يكن �لدين بالصال- �,�D لم يكن بالصو�D,� i لم 
يكن بالسنن ��ألDكاg، فهل يكوC �لدين بحضوg حفالc �لرقص 

��لجلوs ,لى مو�ئد �لخمر؟
 ،iإلسال� على  كلهم   sلنا� َنْحمل   C) نريد  ال  نحن  ال، 
�لكننا نريد (C نبّين للناC) s �لمسلم ال يستطيع (C يشر� �لخمر 
بالسفوg �هو مسلم!  �هو مسلم، �ال يستطيع (C يسمح لنسائه 
نريد (C نعلن بر�%- �إلسالi من هؤال% >�لمسلمين �لجغر�فيين<، 
�لذين هم مسلموC في تذ�كر �لنفوs �(سما% �آلبا%، �كافر�C فيما 

�D %�gلك. نريد (C نعو. ,لى �لدين.
 gلصحافة صاحبة �لجاللة تسّد بابها في �جه (نصا� C, ،نعم
 �D, cين كتجديدها، �لكن �لدين ال يمو. �لدين ألنهم غير مجدِّ

______________________
ْحر هو (على �لبطن �لذ) يتصل بالمر)%، �منه قو� عائشة في  (١) �لسَّ
�صف �فاته عليه �لصال- ��لسالi: >ماg cسو� �هللا ‘ بين َسْحر) 
(نه  �لقال.- منه؛ ()  (� موضع   gلصد� �َنْحر)<، ��لنحر هو (على 

ُقبض ‘ �هو مستند ,لى صدgها gضي �هللا عنها (مجاهد).
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 gلجمهو� C, ،هللا ينصر[، ��هللا (كبر. نعم� Cلم تنصر[ �لصحافة، أل
�لكننا  �gجعية،  تعصباً  �لدين  عن   Tلدفا� يسّمي  �لمتعلمين  من 
 C, ،سنا. نعم��g بها �لرجعية �نرفع  �لتعصب �هذ[  بهذ�  نفخر 

�لدين بد( غريباً �سيعو. غريباً.
*   *   *

�هللا �سنة gسو�   �كتا لنا   ،Cننا مسلمو)  sلنا� ليعلم  (ال 
�هللا، �سينصرنا �هللا، �سيؤيد بنا .ينه �يؤيدنا بدينه: {�كاCَ َحّقاً 

َعلْيَنا َنْصُر �لُمْؤِمنين}.
ضغائن،  من  بينكم  ما  (zيلو�  �تحد��،   :Cلمسلمو� (يها 
�gفعو� ما في قلوبكم من (حقا.، فكّلكم مسلم �كلكم يشهد (C ال 
 ،Pلمرصو� Cله ,ال �هللا. �قابلو� عد�كم صفاً ��حد�ً كأنه �لبنيا,
كما يقابلكم صفاً ��حد�ً. ثقو� بنصر �هللا �تأييد[، فلقد �C للحق 
(C يعلو �للباطل (C يزهق، لقد �C للدين (C يظفر �ينفذ حكمه 
�للشيطاC) C يخنس �ُيعصى، لقد �C ألنصاg �لدين (C تكوC لهم 

�لعز- ��لجال�: (ال هللا �لعز- �لرسوله �للمؤمنين.
*   *   *
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iسائل سيف �إلسالg

�لرسالة �لثالثة
سيف �إلسالi في (عنا� (عد�ئه (٣)

gسوله  �على   ،iإلنعا�� �لتوفيق  �منه  ��لمّنة،  �لحمد  هللا 
�لتي خصصتنا  �لعقل  نعمة  �للهم على  �لصال- ��لسالi. نحمد� 
بها .�C هؤال% �لملحدين، �نعوD بك من �لتقليد �ألعمى �لذ) 
��gDعاً  بشبر  شبر�ً  (�gبا   gثا�  Cيّتبعو (صبحو�  حتى  به  �بتليتهم 
 gِ�جا �لو سكنت  لدخلو[  َضّب  ُجحر  لو .خَلت  بذT�g، حتى 
كلب لسكنو[. �ال غر�، فإنها gقصت فرقصو�، �تعّرc فتعّر��، 
�zنت فزنو�، ��نتحرc فانتحر��! ال نعني �لشباC كلهم فأكثرهم 
 Cيسمو -كما  �لناهضين  gين  �لمتنوِّ نعني  بل  مؤمن،  �هللا  بحمد 
(نفسهم- �ما هم بالناهضين ,ال ,لى شر، �ما هم بالمتنوgين ,ال 
فهم  فَأْصَلتهم جحيمه،  (�gبا  عليهم  �لذ) جلبته  �لسعير  بلهيب 
. مخترT، �هذ� ما يولونه (هَل  (بد�ً (صحا� �جهين: �جه مجدِّ
�لدين، ��جه مقلِّد خاضع، �هذ� ما يولونه (�gبا، صد� ��هللا 

�لشاعر: >(سٌد علّي �في �لحر�� نعامة<!
�ما لهم َيغضبوC علينا �ُيغضبوننا، �نحن لم نصنع شيئاً (كثر 
من �النتصاg لإلسالi ��لدعو- ,لى �هللا؟ �عالiَ يغضبوC من نصر- 
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دين؟ من يدg) جو�� هذ�؟ هذ�  �إلسال�D, i كانو� مؤمنين موحِّ
ما ال يعلمه ,ال �لر�سخوC في �لتجديد، ��لغائصوC في حمأته ,لى 

(عناقهم �مناخرهم!
*   *   *

كنتم   C, برهانكم  هاتو�  لهم:  قلنا  �قد   Cيخنسو لهم  �ما 
صا.قين في تجديدكم، فكاC جو�بهم: ,C (نت ,ال gجعي �(نت 
�جه  في  يلقونه   pسال �لجمو.  �هذ�  �لرجعية  هذ[   Cكأ جامد! 
 Cمن يطبع بالحق على قلوبهم �َيظهر عليهم �يخزيهم، �ما (هو
 Cلك �لرجل �لذ) �هبه �هللا �لبياD Cلك علينا ما .�مو� ال يجد�D
��قا[ من عّي �للساC ليد�فع عنهم �يثبت للناs صحة تجديدهم 

�سالمة عقولهم.
تعد  بها جنوناً، �لم  بأ�gبا �ُجنَّت  ُفتنت  قد  �لفئة  ,C هذ[ 
��لثاني شرقي!  غربي  �أل��   Cّ) ,ال  مقياساً  ��لشر  للخير   uتعر
له حا.ثة  (ساطينهم، �gيت  بل من  من هؤال%،  �(عرu ��حد�ً 
�(نبأته (C قد Dكرها �بن جرير في تاgيخه ��بن هشاi في سيرته، 
فكّذبها �سخر منها، فلما كاC بعد (ياg i(يته فأقبل علّي يقو�: لقد 
كّذبُت منذ (ياi تلك �لحا.ثة، �لكني �جدc (نها صحيحة. قلت: 
 Cفال مسيو  g(يت  علمت صحتها ألني  قا�:  Dلك؟   Cكا �كيف 

ينقلها في كتابه >تاgيخ محمد<!
 gعقله بمقد� Cلرجل �يقيسو� C�gكثيرين منهم يقّد uبل (عر
�مذ�هبها،  ��.�بها  �ثقافتها  (�gبا  Dكر  من  لسانه  على   gيد� ما 
�gجالها �عظمائها �جيوشها �(ساطيلها! �عندهم (C َمن يحمل 
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يفيض  مّمن  خير   -gفا -�g(سه   Cلند  �) باgيس  من  شها.- 
�لمبرzين ,C (نت  �لنابغين   Tباg) علماً �ال يحمل شها.-! �ثالثة 

.c�.حصيتهم �جدتهم من غير َحَملة �لشها)
�سمعو� �(جيبوني: (ال (ستطيع (C (كوC مسلماً مؤمناً باهللا، 
 C, ًشئت (� (.يبا C, ًعالما Cمقيماً لفر�ضه مجتنباً نو�هيه، �(كو
�لتبريز في   �) �لدين من �إلخصا% في علم  يمنعني  (c.g؟ �هل 
لكم  فكانت  عليكم   cُقصر قد  �لثقافة   C) حسبتم  �هل  �؟ .)
خالصة من .�C �لناs (جمعين؟ ال، �(نا لم (.sg في �ألzهر �ال 
في جامع �لزيتونة، بل .gست كما .gستم �حصلت ما حصلتم، 
�(ستطيع (C (تم .gسي �(��لي تحصيلي حتى (كوC كأحسنكم، 

�ال ينقص Dلك من .يني شيئاً.
*   *   *

.�C (ّ) لذ- يشعر بها �لمؤمن  (ما ��هللا لو عرu هؤال% �لمجدِّ
-,D يلتجئ ,لى �هللا (� يقف خاشعاً بين يديه- لباعو� .نياهم كلها 
بصال- ��حد-. ,نهم يصبحوC �قد (ضحى �لنهاg، فيغسل (حدهم 
 Cكا �D, يتنا�� طعامه �يذهب ,لى عمله، حتى �جهه �يديه ثم 
[ �قبح مشهد[،  �لمسا% �نصرu ,لى مقهى سا% هو��[ �فسد جوُّ
فقضى فيه ثلثاً من ليله ثم فاgقه �هو َتِعب محطم ,لى �لفر�¢! 
�يصبح �لمؤمن قبل �لفجر (� بعد[ بقليل، فيشهد جما� �لطبيعة 
�لتي خّطت سطوgَها في صفحة �لكوC يُد �هللا، فيمتلئ قلبه تعظيماً 
هللا فيقف فيصلي خاشعاً خاضعاً، ثم يشهد بز� �لشمس �يرقب 
(شعتها �لذهبية ,D تتساقط على �ألشجاg ��لُبنى ��لبطاp، ثم يتنا�� 
طعامه با.ئاً باسم �هللا خاتماً بحمد �هللا، �يذهب ,لى عمله... (ّ) 
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فر� بين صباp هذ� �صبا��D p، �(ّ) جز�% يصيب به �هللا هؤال% 
(كثر من حرمانهم هذ[ �للذ- �لتي تتقطع .�نها �ألعنا�؟

�يصا� �لملحد بالمصيبة فتضيق به �لدنيا، فال يجد مخلصاً 
له ,ال �النتحاg (� �لفر�g، �يصا� �لمؤمن فيقو�: ",نا هللا �,نا ,ليه 
قو-  �ال  فال حو�   ،cخذ) �(نت  �هبت  (نت  �للهّم   ،Cجعو�g
�لصبر على  منها �يرzقه  فيبدله �هللا خير�ً  ثم يدعها هللا  ,ال بك"، 

فقدها.
(ال ,C �لسعا.- ��لهنا%- في هذ[ �لحيا- �لدنيا ال تأتي ,ال من 
طريق �إليماC، �ال يعرu �إليماCَ ,ال َمن ��D لذته �خالطت قلَبه 
حال�ُته، �(ما من طمس �هللا على قلبه �ضر� على فؤ�.[ فال يشتّم 

gيحه �ال يد�g له مغز�.
.�C بحر� من �هللا �gسوله، فقد  (ال فليأCD هؤال% �لمجدِّ
(نفَسنا على كشف عيوبهم �,بد�% سو%�تهم، حتى يعرفهم  �قفنا 
�لناs كما هم ال كما يريد�C) C يعرفوهم! �ّفَقنا �هللا ,لى �لتنكيل 

بهم (� �ّفَقهم ,لى �لرجوT ,لى .ينه، ,نه سميع يجيب �لدعا%.
*   *   *
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iسائل سيف �إلسالg

�لرسالة �لخامسة
�جو� �لدعو- ,لى �هللا

(ال تشعر معي -(يها �لقاfg �لكريم- بأC �إلسالi في حاجة 
 Cر� مبشِّ فيها   Cيكو  ،uألطر�� متنائية  �لنطا�  ��سعة  .عو-  ,لى 
محاسنه،  لهم   Cيبّينو� فضائله   sلنا� في   Cينشر�  Cمخلصو
�مجاهد�C ُمِجّد�C يدC��g عنه كيد �لخصوi ��فتر�% �ألعد�%؟ 
�تقويتها  ,نمائها  سبيل  �في  �لدعو-  هذ[  سبيل  في  تضّحي  (ال 

بالشي% �لقليل من �قتك �مالك؟
لقد بلغ �ألمر حّد[ �لم يبق ,لى تجاهله من سبيل، ��سمع 
(قصص عليك نبأ حا.� �قع معي منذ (مد قريب، �(مثاله كثير 
يمة<(٢)،  >َبسِّ به. حا.� كاC في   (gله �ال ند َنْنبَه(١)  (ّنا ال  غير 

______________________
ما  �كثير�ً  ��حد،  بمعنى  كلها  ينتبه،  ��ْنَتبَه  َّه،  يتَنب �َتَنبَّه  َيْنبَه،  َنبَِه   (١)
�ستعمل علي �لطنطا�) هذ� �لفعل بصوgته �أل�لى (َنبَِه َيْنبَه) في كتاباته 

�لمبّكر- (مجاهد).
 iلشا� cها (٢) يمر بر.� في طريقه ,لى .مشق بمو�قع صاcg من ُمتَنزَّ
من  �َبّسيمة  ْبو-،  ��لرَّ ر  �ُ.مَّ �َبّسيمة  ��لهامة  �لفيجة  عين  �لتقليدية: 
(جمل �لبقاT �لتي يتدفق فيها بر.� قبل .خوله ,لى .مشق (مجاهد).
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[ َفّتاC حو� من جما� �لطبيعة �بهائها ما ال يحيط به  �بّسيمة ُمَتَنزَّ
�صف، �(هل بّسيمة قوi ما (حسب (C في �لناs (طهر منهم قلوباً 

�(صفى نفوساً �(قو� ,يماناً.
(صلها حتى  (كد  فلم  عطلة،   iيو في  >َبّسيمة<  ,لى  Dهبت 
يّممت �جهي -�كاD Cلك مسا%- شطر �لعين �لخضر�%، �عهد) 
بالعين �مرجتها بقعة ,سالمية، تقاi فيها �لصلو�c �ُتتلى فيها �) 
ما  فيها  فر(يت  �لطاهرين،  بجناحيه   Tلخشو� عليها   uيرفر� �هللا 
 sيعرضن للنا cال عهد لي به �ال يخطر لي ببا�: نسا% متبّرجا
يترّصد�C لهن فيكلمونهن   Cُمَبْرَنطو zينتهن �عو�gتهن، �gجا� 
 ،Cيعربد�� Cثم يسكر� Cيطربو� Cيشربو Cلونهن، ��خر�zيغا�
ضجيجهم  عن   Cيكّفو هم  �ال   Cيصّلو هم  فال   ،iتقا ��لصال- 

�غنائهم حتى يصلي �لمصلوC! �ما لم (حدثك به (.هى �(مر:
َفُظنَّ َشّر�ً �ال تسأْ� عن �لَخَبِر!

َبد�ني  بالزَّ ظنك  فما  ,سالمياً،  نعد[  كنا  َمِصيف  في  هذ� 
!Cهللا من لبنا� �D؟ �(عاC؟ بل ما ظنك بلبناC�.بلو�

 sلنا�� فأصبحنا   ،pبالصال  Cير���  sلنا�  Cكا� كنا  لقد 
ير���C باإللحا.. �كنا �كاC �لعاصي يتنّحى ناحية ليعصي �يفسق، 
فأصبحنا ��لصالح يتنّحى ليطيع �يعبد! صد� gسو� �هللا ‘: لقد 

عا. �لدين غريباً، ��َ� �لمتمّسك بدينه كالقابض على �لجمر!
 g�.�  iإلسال� ظئر  .مشق!  في  �(ين؟  غريب،   iإلسال�
�لتقى ��لصالp، فيكف نرضى بالسكوc، �من يخّلصنا من �هللا 
 �Dتنهو� عن �لمنكر؟ بما� uسأَلنا: لَِم لْم تأمر�� بالمعر� �D, ًغد�
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.ينك  فأهملنا  �(هلونا،  (مو�لنا  شغلتنا  "gبنا  له:  (نقو�  نجيب؟ 
 cتركنا كتابك"؟ (نبقى على هذ[ �لحا� حتى تأتينا �جالنا فنمو�
موc �لبهيمة؟ (ندT هذ[ �لشرDمة �لقليلة تجهر بإلحا.ها �كفرها، 

�تحسب (C �لجّو قد خال لها �(C .ين �هللا لم يبَق له من نصير؟
(تخيفكم هذ[ �لفئة �لضالة بكلمة ��حد- قد �تخذتها سالحاً 
لها �ِجّنة، �هي كلمة >�لتعصب<؟ ,C �لتعصب في ُعرu هؤال% 
تز�� عندهم متعصباً  فأنت ال  �لدين �نصرته،  تأييد  فيه  (مر  كل 
 �(Dنا في   -��gسا -كما  �تسير  ,يمانك  �تنبذ  .ينك   Tتد حتى 
.�C حتى تتبع سخافتهم  �لغربيين، �لن يرضى عنك هؤال% �لمجدِّ
�جنونهم... �خير لك لو (لقيت كيدهم في نحوgهم �قلت لهم 

بَجناC ثبت �لساC طلق: (نا متعصب!
�لغيظ  من  �ليمت   ،Cلثقال� فليسمعني  (قولها،  (َنذ�  �ها 
متعصب...  متعصب،  متعصب،  -�لطنطا�)-  (نا   :Cلملحد��
(كّرgها (لفاً! ��لتعصب ضر�g) على gغم (نوفكم، بل ,C (مة ال 

عصبية لها ال بقا% لها، فهل سمعتم يا مجد.�C؟
,C كاg Cفضاً ُحبُّ �� محّمٍد        فليشهِد �لثََّقالC (ّني �gفضي!

*   *   *
 �) �لحيا-  نتيجُتها  حامية  معركة  في   iليو� �لمسلمين   C,
�لموC,� ،c �لعد� قد (حا� بهم من كل ناحية �(خذ عليهم كل 

طريق، �ال سبيل لهم ,لى �لظفر ,ال باالتحا. ��لجها..
 uتتغاضى عّما بيننا من خال C) نتحد، �يجب C) ال يجب)
,له  ال   C) نشهد  جميعاً  .منا  ما  �لمذ�هب،  في  �ُبعد  �لر()  في 
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اإللحاد  نحارب  أن  يجب  جميعاً.  يهاجموننا  داموا  وما  اهللا،  إال 
والفسق والسفور والتهتك والخمور، وكل ما حّرَم اهللا، ونقاطع 
كل من يدعو إليها أو يحّبذها، فإذا لم نفعل لم نكن مسلمين حقاً.

وكيف يحضر المسلم مجالس الخمر دون أن يكسر كأَسها 
ذلك،  على  قديراً  كان  إذا  كان-  من  -كائناً  شاربها  رأس  على 
من  المسلم  يصادق  وكيف  عاجزاً؟  ضعيفاً  كان  إذا  ينسحب  أو 
النصارى؟  إذا أقيمت الصالة جلس ناحيًة ينتظر فراغها كأنه من 
وكيف يبقى المسلم في مجلس ُيهان فيه اإلسالم دون أن يصدع 

فيه بالحق، فيقّوضه على أهله أو يدعه للشيطان؟

حق  قلناه  وما  عليه،  يثّبتنا  أن  اهللا  ونسأل  قلناه  ما  نعيد  إننا 
وشعائره،  حدوده  وهذه  اإلسالم،  هو  هذا  فيه:  مرية  ال  َصراح 
وهذه أصوله ومصادره: كتاب اهللا، وُسّنة نبيه، وإجماع المسلمين، 
وقياس العقل السليم، وهو دين الحق، دين المنطق، دين العلم، 

دين الحضارة، وال سبيل إال إلى قبوله جملًة أو نبذه جملة.

فهل في هؤالء الذين يحسبون أنهم مجددون واحد، واحد 
ويثبته  عقلي  بدليل  التجديد  هذا  على  يدلل  أن  يستطيع  فقط، 
بإثبات منطقي؟ إْن >نعم< فأرونا، وإْن >ال< فاخنسوا واخجلوا من 

الناس إذا كنتم ال تخجلون من اهللا.

*   *   *

مذكوراً،  شيئاً  المجددين  هؤالء  تحسبوا  ال  الناس،  أيها 
فما هم إال بضعة أشخاص متهّوسين يقذفون من أفواههم خبَث 
أنفسهم، فال تحسبوا لهم حساباً وال تقيموا لهم وزناً، فهم أهون 
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على �هللا �على �لحّق من جناp بعوضة!
ليعمل كل فر. منكم جهد[  �لعمل.  ,لى  .عوهم ��نصرفو� 
�ليجاهد ما �ستطاT. نعم، ,C ما يقدg عليه �لفر. ال يقوi به عمل 
 �D,- Cيستطيعو� ،Cال يأتي منه كبير فائد-، �لكن �ألفر�. كثير��
�ّحد�� جهو.هم �عملو� جميعاً- (C يوِجد�� من قليٍل َكلٍّ كثير�ً له 

(ثر[ �عمله في هذ[ �لدعو- �لمنشو.-.
فِلَم ال نتفاهم ,CD، �لَِم ال نسعى ,لى �لعمل جميعاً؟

 Cلشيئا� Cننا نحتا* ,لى شيئين �ثنين قبل كل شي%، �هذ�,
قو�i حياتنا �(صل نجاحنا: مدgسة ,سالمية تنجب للمستقبل gجاًال 
متعلمين،  يكونو�   C) يكونو� �طنيين �قبل   C) قبل   Cهم مسلمو
�تقي (بنا%نا �,خو�ننا شر هذ[ �لمد�sg �لتبشيرية �(شبا[ �لتبشيرية، 
�لتي تفجعنا بهم �تعيدهم ,لينا ماgقين من .ينهم، متجر.ين من 
تخّلصنا  ,سالمية  �تاgيخهم... �جريد-  بلغتهم  قوميتهم جاهلين 
من هذ[ �لجر�ئد �لتي طّلقت �لدين ثالثاً، �(صبحت -,ال �لقليل 
منها- تر� �لدعو- ,ليه ��لبياC لمحاسنه عا�gً عليها �َمثلبة، �تر� 

�لدعو- ,لى (�gبا ��لترغيب في خبائثها فخر�ً لها �مكرمة!
فإ�D �جدنا هذ[ �لجريد- �إلسالمية �ستطعنا (C نبّين حكم �هللا 
� هؤال% �لماgقين (عد�% gنحا C)� ،لتي تمّر بنا� gفي هذ[ �ألمو
�لمدgسة  تلك  به. �,�D �جدنا  �لذ) يحاgبوننا   pلسال� بمثل  �هللا 
�إلسالمية َقِدgْنا (C ننظر ,لى �لمستقبل �نحن مطمئنوC ,لى نجاحنا 

فيه �ظفرنا عليه.
*   *   *
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iسائل سيف �إلسالg

�لرسالة �لسابعة
�لصال- �(سر�gها

�لُمْؤمنيَن  َعلى  كاَنْت  الَ-  �لصَّ  َّC,} �تعالى:   �gتبا �هللا  قا� 
��لُمْنَكر}،  �لَفْحَشا%  َعن  َتْنَهى  �لّصالَ-   َّC,} َمْوقوتاً}،  ِكتاباً 
{َ�(ِقِم   ،{Cَساهو َصالتِِهْم  َعْن  ُهْم  �لذيَن  للُمَصّليَن  {َفَوْيٌل 
الَ- َ�ال تكونو� مَن �لُمْشركين}،  الَ- لِِذْكر)}، {�(قيُمو� �لصَّ �لصَّ
 cَِهو� �لشَّ ��تََّبعو�  �لّصالَ-  (َضاعو�  َخْلٌف  َبْعِدِهْم  ِمْن  {َفَخَلَف 
َفَسْوuَ َيْلَقْوCَ َغّياً، ,ّال َمْن َتاَ�}، {َما َسَلَكُكْم في َسَقر؟ قالو�: 

َلْم َنُك ِمَن �لُمَصّلين}.
�قا� gسو� �هللا ‘ (�ما ينطق عن �لهو�): >,C بين �لرجل 
�بينهم  بيننا  �لذ)  >�لعهد  �لصال-<،  تر�  ��لكفر  �لشر�  �بين 
�لصال-، فمن تركها فقد كفر<، >ال .ين لمن ال صال- له، ,نما 
موضع �لصال- من �لدين كموضع �لر(s من �لجسد<، >من تر� 
�لصال- متعمد�ً فقد برئت منه Dمة �هللا �gسوله<، >من تر� �لصال- 
�برهاناً   ً�gنو له  (هَله �ماَله<، >من حافظ عليها كانت  ُ�تر  فإنما 
 Cال برها� gلقيامة، �من لم يحافظ عليها لم يكن له نو� iنجا- يو�
�ال نجا-، �كاC يوi �لقيامة مع قاC�g �فرعوC �هاماC �(َُبّي بن 
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خلف<، >أول ما ُيحاَسب به العبد صالته، فإن كان أتّمها ُكتبت 
له تامة، وإن لم يكن أتّمها قال اهللا عز وجل لمالئكته: انظروا هل 
الناس  فريضته؟<، >أسوأ  بها  فتكملوا  تطوع  من  لعبدي  تجدون 
َسِرقة الذي يسرق من صالته. قالوا: يا رسول اهللا، وكيف يسرق 

من صالته؟ قال: ال ُيتِّم ركوعها وال سجودها<.

*   *   *

هذه بعض اآلثار الواردة في الصالة بياناً لمكانها من الدين، 
َن خطرها وزعم أن له  جمعتها وعرضتها رّداً على من أهملها وَهوَّ
ويدينون  الرأي  هذا  يرون  الناس  من  وكثير  عنها.  غيرها ِغنًى  في 
إلى  بَنَسبه  يمّت  منهم  واحٌد  أيام  منذ  أتاني  ولقد  المذهب،  بهذا 
أسرة معروفة في دمشق بأنها أسرة علم وتقوى وورع وصالح، 
نفع  امرأً  أن  لو  قال:  أن  إلّي  حديثه  من  فكان  وحدثته،  فحدثني 
الناس وسعى في مصلحتهم، وأهمل صالته ومنع زكاته، ما كان 
هذا ليضّره شيئاً في جانب ما صنع! فحركت شفتي ألقول شيئاً، 
ولكنه لم ينتظرني وعاد يقول: وإني ألعلم أن هؤالء الجامدين ال 

ونني على هذا الرأي وال... يقرُّ

وهنا لم أجد بداً من قطع حديثه بقولي: ولكن قل لي أوًال، 
أمسلم أنت؟

- يا اهللا! أال تعرفني؟

- وتفهم ما هو اإلسالم؟

- عجيب؟ ما هذه األسئلة؟
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>هؤال%  تقو�  كيف   D, يا صاحبي!  كالمك   �جو� هي   -
�لجامدين< �(نت تعلم (نه g() �إلسالi �(نه �لذ) جا% به محمد 
�بن عبد �هللا ‘؟ ,نك ال تعرu �لدين، �هذ[ بلّيتنا مع (مثالكم؛ 
 sَلنا�  Cفيريحو Cبعلم، �ال هم يسكتو Cفينطقو Cال هم يعرفو
�(نفَسهم. نعم يا سيد)، ,C من يتر� صالته �صومه �حّجه ال 
 ،iإلسال� Cكاg) ]هذ Cأل ،iلبشرية (لف عا� iُيَعّد مسلماً �لو خد

�كيف يقوi �لصرp على غير ما (gكاC؟
*   *   *

حقيقته  يفهمو�   C) �لدين   Cيجهلو �لذين  لهؤال%   C� لقد 
�يعرفو� (صله، (� يعترفو� بجهلهم �يجهر�� بقصوgهم!

,C �إلسالi .ين كامل، �معنى >.ين كامل< (نه ينير لمتَّبِعه كل 
خطو- يخطوها في �لحيا-، فهو (u)g به من (بيه �(حنى عليه من 
(مه، �(عرu بمنفعته �مصلحته من نفسه �لتي بين جنبيه، يدّله على 

كل ما فيه خير له �صالp �ينها[ عن ما فيه ضير عليه ��با�.
��لدين ثال� شعب: ,يماC �,سالi �,حساC. فاإليماC حق 
�لناs. �ليست هذ[  �لنفس، ��إلحساC حق  �هللا، ��إلسالi حق 
(بد�ً،  تفتر�  ال  متقاgنة  متالzمة  هي  بل  مفترقة،  متباينة  َعب  �لشُّ
 ،Cعن �إليما c.تجر �D, لكنها� ،iإلسال� Cكاg) كن منg -فالصال
�خشوعه،  �لقلب   gحضو �عن  �كماله  �هللا  بجال�  �لتفكير  عن 
 iلقعو. ال مغز� له �ال فائد-. ��لصيا�� iصبحت ضرباً من �لقيا)
 Pمن �إلخال ،Cخال من �إليما �D, لكنه� ،iإلسال� Cكاg) كن منg
هللا ��بتغا% �جهه، من مر�قبته ��البتعا. عن عصيانه، �َ� نوعاً من 
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�لشقا%، شقا% نفس ليس هللا حاجة بتركها طعاَمها �شر�َبها ,�D هي 
 ،iإلسال� Cكاg) كن منg -لعمل به. ��لزكا�� gقو� �لز� Tلم تد
تحولت  ��لفخر  �لريا%  �.�خَلها   Cإليما� عن   cبتعد�  �D, �لكنها 

معصيًة ال ثو�� عليها.
�مثل هذ� يقا� في كل طاعة من �لطاعاc، ما .�i �ألصل 
 iيقو C) fالمر zخالصة هللا. �ال يجو Cتكو C)� فيها توحيد �هللا
هذ�  يهمل  من   C, بل  �لنفس،  �هللا �حق  �يدT حق   sلنا� بحق 
ال يقوi بذ��، �من ال يفي لربه بخمس صلو�c في �ليوi ال يفي 

ألمته �بال.[، �من ال ينفع نفسه ال ينفع �طنه.
�,�D كسل عن �لقياi للصال- -�هو يعلم (نها خير له من كل 
خير- فكيف ينشط للتضحية بنفسه �ماله في سبيل �طنه؟ �َمن �لذ) 
يعمل للوطن ال يريد من ��g% علمه شهر- �ال Dكر�ً في �لناs حسناً؟ 
,C هذ� من طبائع �لنفس �لبشرية �لتي ال �نفكا� لها عنها، �,ني 
ألحا�� -َعِلَم �هللا- حين (كتب (C ال (فكر ,ال في �بتغا% �ألجر من 
�هللا، فتغافلني نفسي �تفكر في �ستقبا� �لناs لما (كتب �سر�gهم 
به... هذ� فيَمن يؤمن بأنه يعمل في سبيل .يٍن له gبُّه �لقا.g على 

كل شي%، فكيف بأ�لئك �لذين ال يكا.�C يعرفوC لهم gباً؟
,نها لحماقة  به؟  تا�g �لصال- �نثق  نعامل  �ما (.g) كيف 
منا (C ال نكوC منه على حذC)� g ال نسي% به �لظن �نرقب منه 
�لغدg، �قد (سا% ,لى نفسه �غدg بها، فمنع عنها خير�ً كثير�ً �َسدَّ 

في �جهها با� �لسعا.- �ألبدية بتركه �لصال-!
*   *   *
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قبل (C (جيب  �لنتر� هذ� �آلC �نسأ�: هل نحن نصلي؟ 
على هذ� (قّص على �لقاfg قصة �لشاعر ��ألمير: �Dلك (C شاعر�ً 
(�g. �لدخو� على (مير كريم يعطي �لما� �لجزيل من يمدحه على 
فسأ�  غير[،  في حضرته  يذكر  مدحه �ال  في  يخلص   C) شر� 
عليها،  يلقا[  �لتي  ��لهيئة  فيه  له   CDَيؤ �لذ)  �لوقت  عن  حاجبه 
 �فقا� له: ,�D كاC صباp غد فتطّيبَت �لبست كذ� �كذ� من �لثيا
ثم جئت ,لّي (�صلتك ,ليه، �عليك بعد Dلك مدحه ��لثنا% عليه. 
فر�p فصنع ما قا� له، لم يخرi منه حرفاً، فلما .خل على �ألمير 

نسي كل شي% ,ال (ُْمد�حة قالها في (عد�ئه، فطر.[!
هذ� هو مثلنا ,D نصلي، �هللا �لَمَثل �ألعلى: بّيَن لنا �لفقها% 
 gحضو� Tما من شأنه تطهير ظاهرنا �صالحه �تركو� لنا �لخشو
�لصال-،  �لفقها% كل شي% في  ما Dكر[  فتركنا[ �حسبنا  �لقلب، 
فاستحالت صالتنا قياماً �قعو.�ً، �(صبحنا نتلو قوله تعالى: {,ّياَ� 
 i) نعبد: ماًال؟ �Dَنْسَتعيُن} ��هللا يعلم (ين قلوبنا �ما َنْعُبُد �,ّياَ� 
تجاg-؟ (i (هًال؟ (i �لد�ً؟ �لو (قمنا �لصال- على �جهها �فهمناها 
على حقيقتها لَنَهْتنا عن �لفحشا% ��لمنكر �(صلَحْت لنا (مرنا كله. 
�(ّ) منَكر ُيْقدi عليه َمن ال يغيب عن �هللا طرفة عين، �من يقف 
� �لعالمين �لذ) يعلم g (بين يد iكل يو cخاشعاً خمس مر�
�لسّر ��لخفي؟ يفكر في عظمته �جالله، فيتضا%� �لعالم في عينيه 
حتى يصبح -بجانب ما يفكر فيه- كالحلم من �لحقيقة ��لفنا% من 
� {�ْهِدنا ّg يا  C) لباقي، فيسأله� �لحي  �لبقا%، فال ير� ,ال �هللا 
�لذيَن  ْقنا ,لى �لطريق �لسوّ)، {ِصر�َ�  �لُمْسَتقيَم} ��فِّ ر�َ�  �لصِّ
�يمنحه  .عا%[  �هللا  فيجيب  �هديتهم،  فوفقتهم  َعَلْيهم}  (ْنَعْمَت 
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ما طلب، ألنه قا�: �.عوني، ��عدنا باالستجابة.
() مسلم يذ�� حال�- �لصال- ثم يتأخر لحظة ��حد- عن 
 ،"pينا.): "حيَّ على �لصال-، حيَّ على �لفال D, جابة .�عي �هللا,
تركه �هو  يدT عمله �شغله مهما عظم �كبر؟ �ما�D يضّر[  �ال 
�Dهب ليجيب .�عي �هللا، ��هللا قا.g على (C يمنحه بدًال عنه عشر- 

(مثاله؟ �من تر� شيئاً هللا عوضه �هللا خير�ً منه.
*   *   *

لو كنا نصلي �لصال- �لتي (مر بها gبُّنا ,CD ما بقي فينا -��هللا- 
 ً�g.قا  sلنا� �لذ) (عظ  (نا  بائس. لو كنت  ضعيف �ال فقير �ال 
على نفسي... ,نني ألعظهم �هم (حسن مني، �,ّني ألتصوg هذ� 
لي  يبد�  ثم  �هللا،  �لقرطاs حياً% من  �تمزيق  �لقلم  بكسر  فَأُهّم 
فأقو�: لعّل �هللا يرحمني فيهديني �يهد) بي (�ألC يهد) بي �هللا 

gجًال ��حد�ً (حب ,لّي من حمر �لنََّعم(١) ).
نا عليها �(ِعْذنا منها �من  � لقد غلَبتنا (نفسنا، فقوِّّg للهم يا�

�لشيطاC �لرجيم، يا �هللا.
�لمسجد حين نسمع �ألC�D ما بقي   �نبتدg با لو كنا  ��هللا 
 -.�gقويا% �إل) Cقا�، ألننا نكو �D, �فينا من ُيخلف �لوعد (� يكذ
حافظين للمو�عيد. �لو كنا نسبغ �لوضو% لكل صال- �نأتي بسننها 
�نو�فلها ما بقي فينا مريض �ال ��هن �لقو�، ألنها تقّو) (جسامنا 

______________________
(١) �لنعم (بفتح �لنوC) مفر. �ألنعاi، �هي �إلبل (� �لشا% ��لغنم، �كانو� 

ير�C خيَرها ما كاC (حمر �للوC فضربو� به �لمثل (مجاهد).



١١٣

�تشحذ (.مغتنا، �تثبتنا �تشد من (gzنا. �لو كنا ند�g �لحكمة من 
صال- �لجماعة �نتذ�كر في شؤ�C �لمسلمين �(حو�لهم �ما �قع 
لهم �عليهم، ما نزلت بنا هذ[ �لنكباc �لتي نضّج �ليوiَ بالشكو� 

منها �ال نطيق لها .فعاً.
�(قيموها  عليها  فحافظو�  �إلسالi �عمو.[،  ِمال�  �لصال- 
فيها ��طمئنو�، ��Dكر��  (�قاتها، ال تؤخر�ها، ��خشعو�  أل�� 
�نجو�كم،  سركم  يعلم  �لذ)  خالقكم  يد)  بين   Cقفو�� (نكم 
�بناتكم،  (�ال.كم  عليها  �gَبُّو�  �نسا%كم،  (هلكم  ,ليها  �َنبِّهو� 
فيها، �لكم في �هللا عنه غنى، هو  لها مقصر   �gتا �قاطعو� كل 

حسبكم �نعم �لوكيل.
*   *   *



١١٤

iسائل سيف �إلسالg

�لرسالة �لثامنة
�لبال% �ألعظم في �لمغر� �ألقصى

يا (يها �لناs من Dكر �(نثى �كبير �صغير:
من كاC في قلبه gD- ��حد- من �إليماC فليحرP �ليوi على 
.ينه �ليصلح (هله �.�g[، فو�هللا ,C ثابرتم على غفلتكم �لم َتْنَبهو� 
من ,غفا%تكم، (�شك (C يعّمكم �هللا ببال% من عند[ يصيبكم به، 
فال تقوi لكم قائمة ,لى يوi �لقيامة! ,نكم في يوi عصيب (صبح 
 �D, �لرياp �ألgبعة،  تتناzعها  �لضعيفة  ,يماC (حدكم كالشعلة  فيه 
 gال نو iعنها (ُطفئت في لحظة ��حد- �عمَّ ظال )gلم يحفظها �يد

بعد[، فاعتبر�� مما سأقصه عليكم �(حّدثكم به.
َمن منكم يستطيع (C يملك قلبه، ال ينفجر لهو� ما سأقص 
عليه؟ من منكم يطيق (C يمسك فؤ�.[، ال يتقطع لعظم ما سأحدثه 
 Cُتنتَهك حرماته، ��لقر� iيسمع خبر �إلسال C) gبه؟ من منكم يقد
�لسياسية،  �لسيف �مكر  بقو-   Cر� يكفَّ �ياته، ��لمسلمين  ُتعطَّل 
 �.�C) C يغضب لدينه �ينهض لنصرته، حتى ال يصيبه ما (صا

�لمغاgبة �لمساكين؟



١١٥

هل بلغكم نبأهم؟ ,نه نبأ جليل �خطب عظيم:
(ال تر�C ,لى ما في gِبا� َسال؟(١)

(ال تر�C ,ليها كيف ُتحَتَضُر؟
�لكفُر من خلفهْم ��لموcُ .�َنُهُم

فهم سُيْبَلوC, C َفّر�� (� �ْصطَبر��
يا للبالِ. �ستباp �لقوiُ حرمَتها

يا للديانِة! هل للدين ُمنتصُر؟
توبو�  ثم  فتطهر��،  بيوg cبكم  ,لى  �Dهبو�   :sلنا� (يها  يا 
,لى �هللا توبة نصوحاً ��سألو� �هللا �للطف بإخو�نكم �لمغاgبة. ,نهم 
قبلتكم،  �لكعبة  ,لى   Cيصّلو� gبكم،  �هللا   Cيعبد� ,خو�نكم، 
�يؤمنوC بمحمد نبيكم، فقولو�: �للهّم �لُطْف بهم �بنا يا لطيف! يا 
(يها �لناs: ما�D تكوC حالكم لو (gسل �هللا عليكم بال% من عند[، 
فأحر� عليكم مدينتكم �.ّمر .�gكم �Dهب بأمو�لكم، ثم ترككم 
� �لكعبة- من g�- Cلك كله (هوD C, في �لعر�% ال ظل �ال ما%؟

(C يضيع عليكم .ينكم �ينزT منكم ,يمانكم!

.�C �ليوi؟ (ين هؤال% �لذين يتهموننا بالتعصب  �(ين �لمجدِّ
 Tعلينا كلمة نكتبها في �لدفا Cصلينا (� صمنا، �ينكر� �D, .لجمو��
 sلنا� ر��  َكفَّ �لو   ً�gبيين متمدنين (حر�gأل�� Cيننا، �يسّمو. عن 
جها�gً �(خرجوهم من .ينهم قو- ��قتد��gً؟ ما لهؤال% �لمجد.ين 
 �D,� ،Cفهمو� ال ينطقو �D,� ،Cسمعو� ال يفهمو �D,� ،Cال يسمعو

______________________
با� �َسال من مدC �لمغر� �ألقصى. (١) �لرِّ



١١٦

نطقو� ال َيْصدقو�D,� ،C صدقو� ال يثبتو�D,� ،C ثبتو� ال يخلصوC؟ 
.�صد� �هللا، فإنها ال تعمى �ألبصاg �لكن تعمي �لقلو

*   *   *
,لّي  (صيخو�  بالمغاgبة؟  حل   �Dما  C�gتد)  :sلنا� (يها  يا 
�(عّد��  (نفاسكم،  ��حبسو�  بقلوبكم،  �(مسكو�  بأسماعكم، 
مآقيكم، فستبكوC كثير�ً �ستحزنوC طويًال: (مة مسلمة من �لبربر 
تبلغ �لسبعة �لماليين (تصو��g ضخامة هذ� �لعد.: سبعة ماليين. 
ضعف سكاC سوgيا!) (صدg سلطاC �لمغر� (�لمسلم) (مر�ً منه 
تنا�z فيه عن حقه في �إلشر�u على (موgها �لدينية ,لى �لفرنجة 

�لمستعمرين!
(تدC�g ما�D صنعو� بعد Dلك؟ قاi �لنصا�g في �لربا� عاصمة 
(خرجو� من هذ[  ثم  كنائسهم،  (عظم  في  �لشكر  �لمغر� بصال- 
�لقبائل ُقّر�َ%ها �َحَملَة �لقر�C فيها فأجلوهم عن �لبال.، �حظر�� 
 ،iإلسال� (عما�  �كل  ��لصال-   Cلقر�� قر�%-  �لمسلمين  على 
 iلعمو�  iما) بالعربية  يتكلم  �لمساجد، �هد.�� كل من  �(غلقو� 
بصاig �لعقا�، �(جبر�� �لِوْلد�C �لصغاg على �لذها� ,لى كنائسهم 
�لكنائس في كل جهة من ما�   Cيشيد� ��gطقوسهم، �صا %�.)�

�أل�قاu �إلسالمية... �أل�قاu �إلسالمية، هل فهمتم؟!(١)
______________________

 �) gلظَّهير< هو �لقر��<� .-g(١) هذ[ هي حا.ثة >�لظهير �لبربر)< �لمشهو
�لمرسوi بلغة �لمغاgبة. �قد صدg >�لظهير �لبربر)< في �لسا.s عشر 
من (ياg (مايو) ١٩٣٠ بتوقيع �لسلطاC محمد �لخامس، �َنصَّ على 
�ضع مناطق �لبربر تحت سلطة �إل.�g- �الستعماgية �لفرنسية، �على = 



١١٧

.�نا تقدماً �مدنّية،  هذ� ما يقوi به gجا� �لتمّدC فيعد[ مجدِّ
 Cجعية �جمو.�ً، �يقولوg ندعوهم ,لى ما جا% به �لدين فيعّد�نه�

بعد هذ� ,نهم عقال%؟
*   *   *

______________________
=  ,نشا% محاكم خاصة بالبربر تعتمد في (حكامها على (عر�فهم �لمحلية 
بدًال من �لشريعة �إلسالمية (على �عتباC) g عا.�c �لبربر �(عر�فهم 
�لمغربي   Cُلسلطا� َفَقَد   iلمرسو� كانت سابقة على �إلسالi)! �بهذ� 
�إلسالمي  �لغطاَ%  �لبربُر  �فقد  �لبربر،  على  �لرسمي   uإلشر�� حقَّ 

�لعربي �لذ) كانو� يعيشوC في ظله طو�� �لقر�C �لسابقة.
لقد (c.�g فرنسا بإصد�g هذ� �لقانوC >َفْرَنَسة< �تنصير �لبربر ��لتفريق 
�لعربية �عن �إلسالi، �سرعاC ما  �لعر� �عزلهم عن  بينهم �بين 
 s ِّg.ُ يغيةzما) sgُمنعت �للغة �لعربية في تلك �لمناطق �فُتحت مد�
�لهوية  على  �مؤكد�ً  بالُغز�-  �لفاتحين   ��لعر ��صفًا  �لتاgيخ  فيها 
تنصير   C)  Cلفرنسيو� ��عتبر  �ألصليين!  �لبال.   �ألصحا �لبربرية 
�لبربر هدu غير قابل للتر�جع، حتى لقد قا� ��حد من قا.تهم في 
كتا� (صدg[ سنة ١٩٢٣: "يجب محو ,سالi �لبربر �َفْرَنستهم". لكن 
َج صد�gُ >�لظهير  �لذ) حصل غير ما كاC يرجو[ �لفرنسيوC، فقد (جَّ
�لبربر)< �لر�pَ �إلسالمية ��لوطنية �(شعل في طو� �لبال. �عرضها 
�لكبر�   Cلمد� (كثر  في   cلمظاهر�� فانطلقت  عاgمة،  ثوgَ- غضبٍ 
كلها  �ألمة   cُطبقا �شاgكت   -Cتطو�� �طنجة  �سال   sفا -مثل 
مقاطعة صاgمة.  �لفرنسية  �لبضائع  مقاطعة  ,لى  بلجوئها  �لنضا�  في 
��متّدc هذ[ �لر�p ,لى (نحا% �لعالم �إلسالمي كافة، فكانت حملة 
مدّ�ية قا.ها محب �لدين �لخطيب ��ألمير شكيب (gسالC في مجلة 
>�ألzهر<  فيها   �gشا�  ،>gلمنا�< في  gضا  gشيد  �محمد  >�لفتح< 
��لجمعياc �لكبر� كجمعية >�لشباC �لمسلمين< �جمعية >�لهد�ية = 



١١٨

هذ� ما �قع في �لمغر� �ألقصى، �هذ� ما سيقع لكم ,�D (نتم 
(سلمتم (بنا%كم ,لى هذ[ �لمد�sg �لعاملة على �لتبشير بالنصر�نية 
على  ثابرتم  (نتم   �D, لكم  سيقع  ما  �هذ�   ،iباإلسال ��لتشكيك 
(بد�ً   Cتفكر� (نفسكم، ال  غفلتكم �تفّرقكم ��شتغالكم بمصالح 

في مصالح (متكم �طر� تقوية .ينكم.
فيا (يها �لناs مّمن �من باهللا ��ليوi �آلخر: عو.�� ,لى .ينكم، 
نفوَسكم،  �لضال�  (هل  صحبة  �من  بيوَتكم  �لفسا.  من  ر��  طهِّ
بناتكم  �لتبشير ��إللحا.   sgنسا%كم �من مد� �لتبّر*  �منعو� من 
(�لى  نبيكم، فذلك  �عكفو� على كتا� gبكم �سّنة  �(�ال.كم، 

بكم، �gَِحَم �هللا من سمع فوعى �عمل فأخلص.
*   *   *

______________________
فرنسا  بحكومة   -. ��لمندِّ �لغاضبة   cلمقاال� �تتابعت  �إلسالمية<،    =
مصر  في  �إلسالمي،  �لشر�  جر�ئد  كل  في  �لصليبية<  �>سياستها 
لقد �صل  بل  �تونس،  �ليبيا   zلحجا�� �فلسطين   iلشا�� ��لعر�� 
�لغضب ,لى (ند�نيسيا �لتي شاgكت جمعياتها �إلسالمية �لكبر� في 
,لغا%  تفلح في  لم  �لعنيفة كلها  �لر.�.  �لحملة. �gغم (C هذ[  تلك 
 Cلسلطا� (لغا[  به بشكل gسمي حتى  بقي معموًال  >�لظهير< -�لذ) 
محمد �لخامس في (��سط �لخمسينياc- ,ال (C �ألثر �لذ) gجا[ له 
�لفرنسيوC لم يتحقق �لم يتر� �لبربُر �إلسالiَ �لذ) �gتضو[ من قبل 

لهم .ينًا (مجاهد).



١١٩

iسائل سيف �إلسالg

�لرسالة �لعاشر-

(مة  من  جعلتنا   Cبأ علينا  (نعمت  ما  على  gبنا  �لحمد  لك 
�,ليك  �لتوفيق  �منك  �سلم،  عليه  �هللا  صلى  �ألعظم  �لرسو� 

�إلنابة، �لك �لحو� �عليك �التكا�.
هذ[ عشر gسائل، علم �هللا كم قاسينا من (جلها من متاعب 
�عانينا من مصاعب، فهل لنا من مغبَّتها في �إلصالp ُعْقب مما 

نالنا، �من عاقبتها في �لخير بديل مما لحق بنا؟
نعم، ,نني لست على g() من يعمل ثم ينظر g() �لناs فيه 
 C, يصّد �يحيد� فيتابع �يو�صل ,C �جد حسناً  �gضاهم عنه، 
�جد سيئاً. �لست (gجو صالp (مة قد َعَرَ� فيها �لفسا.(١) �تمكن 
منها �لد�% بَخّطة قلم �نقطة مد�.، �ال يكوD Cلك �محمد gسو� 
�هللا ‘ لبث في قومه سنين يدعوهم فال يستجيبوC له، �ينا.يهم 
فال يلتفوC ,ليه، �هو �ألمين �لمأموC �سيد �لعالمين، �قومه على 
,لى  بأمة كلها فسا.، �.�T هو (حو*  فما قولك  �لنقية،  �لفطر- 
�إلصالp ��لنصح مّمن يدعوهم؟ هل يثمر عمله في يوi (� شهر 

______________________
(١) (عَرَ� �لشجُر في �أل�g �َعَر� فيها: �متدc فيها عر�قه (مجاهد).



١٢٠

 C, ،لم يثمر عمله في شهر؟ ال �D, i؟ ال. فهل يفّر �ينهزiعا �)
شا% �هللا.

يوفق  تعالى  �لرسائل، عّل �هللا  �لسير في هذ[   Cمتابعو �,ّنا 
(ثريا%نا �(غنيا%نا ,لى بذ� قليل من مالهم ننشئ به مجلة ,سالمية، 
يكوC فيها مّتَسع لما ال تتسع له هذ[ �لرسائل، فيكتب فيها gجا� 
,لى  نحتا*  �لتي  �لنو�حي  من  ناحيًة  منهم  كلٌّ  يعالج   Cمختلفو
ما  (حسن  من  �لمجلة  هذ[   C, �إلسالمية.  قضيتنا  في  معالجتها 
 cلجر�ئد ��لمجال� Cبه مسلم لخدمة �لقضية �إلسالمية، أل iيقو
هي �لمعّلم �لسيَّاg �لذ) يكلم كل ,نساC �يدخل كل .�g، �يبث 
 Cكا �D, لخير�� pَفاسد�ً شرير�ً، ��لصال Cكا �D, لمفاسد�� gلشر��

صالحاً خّير�ً.
كما   fgلقا� لُيِجْب  �مجالتنا؟  جر�ئدنا  �لنوعين   () فمن 

يريد، �,نما ليسمح لي (C (قو� له: 
من  تنل  لم  �جاللها-  عظمها  -على  �لبربر  قضية   C,  (١)
صفحاc جر�ئدنا >�إلسالمية!< ,ال بضعة (سطر من �لصفحة �لثالثة 
ُنشرc كخبر بسيط بجانب خبر قد�i جوقة موسيقية �خبر �لدعو- 

,لى �gقصة (� مغنية! 
(٢) �,C بال �لحكومة �لرسمي بترخيصها لنا. من �لنو�.) 
بتعاطي �لقماg قد َمرَّ .�C) C تعّلق �لجر�ئد عليه شيئاً، �معنى هذ� 
(نهم (حّلو� �لقماg �قد حّرَمه �هللا، �من �ستحلَّ حرماc �هللا فقد 

كفر!
*   *   *



١٢١

 g�ْ.َ ,لى  �لتفكير   g�ْ.َ من  �لمجلة  قضية  تخر*   C) يجب 
للمد��لة  �ألمر  هذ�  يهمه  من  بعض  يجتمع   C) �يجب  �لعمل، 
��لبحث، ثم يقر��g منها* �لعمل �يسير�� فيه. �ال َيفَهَمنَّ (حٌد 
 Cلى ,نشا% �لمجلة (� سعيت لها- (نني (.عو ألكو, cعو. �D,-
صاحبها (� محرgها. ال، �,نما (عمل كأقّل عامل فيها. (قو� هذ� 
بأنه  �لعامة  للمصلحة  عمل  كل  يفسر��   C) �عتا.��   sلنا�  Cأل
للمصلحة �لخاصة، فيخاu �لعامل من هذ� فال يعمل شيئاً، �ما 
Dلك ,ال نوT من �لحسد �لممقوc ��لخلق �لسيئ. �لقد قالو� ,ننا 
نقوi بهذ[ �لرسائل من (جل �لتجاg- �,ننا جمعنا مبلغاً عظيماً من 
�لما� من طريق �لتبرعاc، فأفهمناهم (C �لتبرعاc ال تكفي (بد�ً 
�(C �لرسائل كانت تنقطع منذ gسالتين لو لم يتبرT (حد �لمحامين 
 cبنفقا (.يب   �يتبرT شا لم  برّمتها �لو  بنفقة gسالة  �لمسلمين 
(خر�، �(نذgَنا (C ال نذكر �سمه كما (نذgَنا �أل�ُ�. �(نه ليس معنا 

�آلC شي% إلصد�g ما يلي هذ[، فأين هو هذ� �لما�؟

هذ[ ��حد-، �(ما �ألخر� فهي قضية �لمد��D,� .sg (طلقت 
 iلتجهيزية �لتي تقد� sgفإنما (قصد منها �لمد� >sgكلمة >�لمد�
(جنبية   :iقسا) �لبكالوgيا، �هذ[ في .مشق على  لفحص  طالبها 
�(هلية �حكومية. (ما �ألجنبية فال (حا�� (C (قو� كلمة عن منهجها 
��لغر� من تأسيسها �عن صنيعها بأبنا% �لمسلمين، ألC هذ� شي% 
يعرفه �لقاfg فال يحتا* ,لى تعريف به، (� ال يعرفه ,لى �آلC فال 
��لحكومية،  �ألهلية   sgلمد�� علينا  بقي   !Cآل� يعرفه   C) يمكن 
�لمدgسة  هي  ��حد-  مدgسة  ,ال  .مشق  في  للحكومة  �ليس 
�لتجهيزية (مكتب عنبر)، �هذ[ -على ما فيها من نقائص- (حسن 
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مدgسة تجهيزية، ال في سوgيا فقط بل �في �لعر�� �مصر (يضاً، 
 C) gين ما يندzألنها جمعت في سلك معّلميها من �لعلما% �لمبر
عالية  �طنية  �gحاً  هذ�  ,لى جنب  فيها   Cغيرها، �أل في  يجتمع 
تاgيخي  خبر  (قوله  �لذ)  هذ�  �لكن   .��لطال في  عجيباً  �نبوغاً 
لم يبَق منه �آلC شي%، ألنهم ضربوها ضربة (ليمة فّرقت (جز�%ها 
ثمانين ((�  �بعثرc (�صالها؛ (سقطو� من طالبها ظلماً �عد��ناً 
و� ��Dنهم عن سماT َشكا- هؤال%  (كثر من Dلك) في �لمئة، �صمُّ

�لطال� �لمظلومين.(١)
 gلد�� �لمأسا-. �(ما  �لد�g �أل�� من هذ[  �نتهى  �,لى هنا 
 iلى �إلسال, �لذ) (سا%   ugلمعا�  gبإبد�� مستشا بد(  �لثاني فقد 
�لناs �حمد��  فُسرَّ  (بد�ً،  ,سا%- ال تمحى  ��لعر�بة في .مشق 
�هللا على (C خّلصهم منه �من صنيعته عد� �هللا ترجمانه(٢)، �لكن 

______________________
(١) �نظر gسالة >قضية �لتجهيز: (سبابها �نتائجها<، �هي تأتي في هذ� 
�لكتا�. �في �قت قريب من نشرها نشر علي �لطنطا�) مقالة في 
>فتى �لعر�<، بتاgيخ ١٩٣٠/٧/١ (٤ صفر ١٣٤٩)، عنو�نها >(نقذ�� 
gجا� �لغد: �لسقو� �لمريع في فحوP �لتجهيز<، �قد (عرضت عن 

نشرها لذها� مناسبتها �لتكر�g معانيها (مجاهد).
 gخبا) لهما  �لسبع.  ميشيل  �ترجمانه  �gجه،  �لفرنسي  هو   gلمستشا�  (٢)
�لوzير  هو  �لفرنسي   gلمستشا�  Cكا" قا�:   ،>cلذكريا�< في  متفرقة 
�لحقيقي �هو �آلمر �لناهي، �ترجمانه ميشيل �لسبع، �كاC معا�نو[ 
 Cشيئًا مقصو.�ً، �كا Cلك �تفاقًا بل كاD Cما كا�) �gكلهم من �لنصا
 cمستمر�ً مع كل حاكم (جنبي (� ماٍ¢ على مذهب �ألجنبي)" (�لذكريا
مجلس  >,لى  مقالَتي  (يضًا  ��نظر  �آلتية،  �لرسالة  ��نظر   .(٢١٤/١
�لمعاug �لكبير< �>قطعٌة من حديث (٣)< في هذ� �لكتا� (مجاهد).
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سر�gهم لم يطل، �لم يلبثو� (g C(�� بلّية جديد-: بال gسمي 
كالبكالوgيا  مقبولة  شها.-  ,عطا%  حق  �ألجنبية   sgلمد�� يخّو� 
�َيْحرi �لمد�sg �لوطنية من هذ� �لحق، فكانت �لنتيجة (C تسجل 
�لثلث  لحقهم  �gبما   ،sgلمد�� تلك  في  �لتجهيز   �طال ثلث 

�آلخر عما قريب.
 CD, !ًشيئا Cال تعرفو Cحقاً ,نكم لم تعلمو� هذ�، ألنكم نائمو
فقد خسرنا >�لتجهيز<. �(ما �لمد�sg �ألهلية فهي على قسمين: 
 sgلمد�� عن  قليًال  ,ال  تفتر�  ال  فالناجحة  ر-؛  �مقصِّ ناجحة 
�لتبشيرية، �ال يغّرCَّ �لناC) sَ فيها �لشيخ َعْمر�ً (� �لعّالمة zيد�ً، 
موC لُيصَرعو� �ليكونو� ُجنًَّة َتُرّ. عن �لمدgسة  فهؤال% فيها ,نما ُيقدَّ
ِسهاiَ �لنقد! �من كاC في شك مما (قو� فلينظر من يعّلم، بل من 
يربي (طفاَ� �لمسلمين فيها، �ألطفا� �لذين هم (نقى من �لصفحة 
�لبيضا% يرتسم في نفوسهم كل ما يلقى عليهم، ,نما ترّبيهم �مر(-، 
(ليس  لنا �لهذ�؟ (خبر�ني:  (� يهو.ية... ال (.g)! �ما  نصر�نية 
لساC �لمدgسة �لرسمي هو �للساC �إلفرنجي، (ليست .s�g �لفقه 

��لقر�C فيها ُسخرية �لعباً؟
�لمد�sg لغر� في نفسي، �,نما  (نا ال (حمل على هذ[ 
(تهمها بأشيا% هذ� بعضها، فلتبّرf نفسها ,�D �ستطاعت، �(نا (َُسّر 
 pفي كذبي �صدقها صال Cكا �D, صا.قة Cتكو C)� ًباDكا Cكو) C)
 -gسة يعو. صالحها على �ألمة بالنفع �لعميم. على (نها معذ�gمد
فيما تفعل، ألنها تقبض من (جله من �لسلطة (لوu �لفرنكاc في 
(gضتهم �(حسنت  ,�D هي   Cلمسلمو� gبَعها  يعطيها  فهل   ،iلعا�

,لى .ينهم؟!
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 sgهبو� ,لى مد�D يتم، �هؤال% (بنا�كم)g سنا كماgهذ[ مد�
,ليكم غربا% عنكم، على .يٍن غير   Cلكفر ��لتبشير، �سيرجعو�

!Cينكم، �مّلٍة غير ملتكم، �لغٍة غير لغتكم. �(نتم؟ غافلو.
*   *   *

�لوسطى ��لدنيا  �لطبقة  ,لى  لننظر  �لمد�sg قليًال،  �لنتر� 
من �لناs: كيف حالها �ما هو مبلغ تمّسكها بالدين؟

(مسجد   c�.لسا� جامع  في  �لماضية  �لجمعة  صليت 
في  �لكبير-  �لمساجد  من   -sلنا� يعلم  -كما  �هو   ،(��ألقصا
.مشق، فلما �نقضت �لصال- �خرجنا �جدنا في صحن �لجامع 
بغل  (حدهم حمل   .�g) لو  (شّد�%  (قويا%  مسلمين  gجا�  خمسة 
 ،iفي بيت �هللا �صالُ- �لجمعة تقا Cيأكلو Cلفعل، �هم جالسو
�ال  ��لسجو.   Tلركو�  cصو�)�  iإلما� قر�%-   Cيسمعو �هم 
يصّلوC، ��لناs يمّر�C بهم كأCْ لم يكن في �ألمر شي%! ال َتهيج 
فيهم َحمّية �إلسالi، �ال يغاC�g على حرماc �هللا �لتي ُتنتَهك في 

بيت �هللا (ماi عبا. �هللا!
(نا ال (عجب من صنع هؤال% �ألجالu، �,نما (عجب من 
�لناs: كيف ال يغضبوC هللا، �ال يزيلوC �لمنكر من بيته �هم على 

,�zلته قدير�C! فأين هو �إلسالi (يها �لناs؟
(هو في �لمساجد؟ �نظر�� ,لى >�ألمو)< بعد صال- �لجمعة 
�شاهد�� �لناs كيف يتحدثوC فيه عن (موg �لدنيا، �يغتابوC فيه 
�لخلق، �يكذبوC �يقسموC �يحنثوC! في �ألسو��؟ �نظر�� �لباعة 
خد�.هم   Cيصقلو� شعوgهم   Cيصّففو كيف  �لحرير  سو�  في 
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�يتزّينوC كأنهم �لفتياc ليلة zفافهن، ��نظر�� ما يكوC بعد Dلك 
 C, �لمد�sg؟  في   �Dما� �لمد�sg؟  في  �مفاسد!   cمنكر� من 
ْهيا% مما يجر) في طي �لخفا% من �ألموg �لمخّلة  فيها �لد�هية �لدَّ
بالشرu ��لعفاu، فضًال عما فيها ((� في (كثرها) من فشّو �لمنكر 
فيها  تتغلب  �لرجا�  (كثر   c؟ �بيوcلبيو� �لمعر�u. في   ���z�
�لنسا% فيصنعن ما يشأC، ��نظر بعد Dلك ما في �لبيوc من تبّر* 
�عوc�g با.ياc �صلو�c معطَّالc، �ما �D %�gلك (.هى �(َمّر. 

في �لقر� ��لمَتَنّزهاc؟ هذ[ شر ما في �ألمر!
كل هذ� في .مشق، �.مشق جنة ,�D قيست بمصر!

(ال ال بد من (C يجتمع �لُغُير على �إلسالi، فيتحدثو� فيما 
 C) من  بد  �ال  (هله،   pلطر� إلصال�  �(قر  ��gيختا� به  لحق 
 C) نتناصح �ينكر كلٌّ على (خيه ما ير�[ مخالفاً للدين، �ال بد من
ننصر �لدين في كل موطن نقدg على نصرته فيه، فإ�D فعلنا صلح 

(مرنا، �ما صالحه ,ال بيد �هللا، �للهّم (صلح �لحا�.
*   *   *

�نتهت �لحلقة �أل�لى من >سيف �إلسالi< ��قعت في عشر 
gسائل، �,ّنا نسأ� �هللا �لتوفيق لجعل �لثانية (كثر فائد- �(كبر حجماً 

�(جو. طباعة.(١)
*   *   *

______________________
�لتاسعة. �قد  �لعشر جميعًا ,ال ��حد-، �هي  �لرسائل  (١) عثرc على 
 =،Cسالتاg سبعًا منها، فالذ) نقص �g(يتم فيما مضى من هذ� �لكتا
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______________________
=   �لر�بعة �عنو�نها >في Dكر� �لمولد<، ��لسا.سة �هي قصة �جتماعية 
,صالحية �سمها >صدقي بك<، �كالهما ستجد�C طريقهما بإCD �هللا 
,لى مو�ضع مناسبة في �لكتب �لجديد- �لتي (gجو (C يوفقني �هللا ,لى 
,صد�gها عّما قريب. ��لظاهر (C جد) gحمه �هللا كاC يعتزi �لمضّي 
في ,صد�g gسائل >سيف �إلسالi< في مجموعاc متتابعاc سّماها 
ثانية من  �لقّر�% بحلقة  َ�َعَد  >حلقاc<، فلما (تم هذ[ �لعشر �أل�لى 
عشر (َُخر. �ليس عند) علُم يقين بما �� �ألمر ,ليه من بعد، لكن 
جعلتني  �لثانية  �لحلقة  من  �جدتها  �لتي  ��لوحيد-  �أل�لى  �لرسالة 
 Cفيكو CD,� ،سالة ُمفَر.- من تلك �لحلقة ال ثاني لهاg خّمن (نها)
�لذ) (صدg[ من gسائل >سيف �إلسالi< ,حد� عشر- gسالة  كل 
عنو�نها  �آلتية،  �لصفحة  في  تأتي  �لرسالة   (D هي  �ها  فحسب. 
من  ((كتوبر)  �أل��  تشرين  في   cُنشر �قد  �ألميرية<،   sgلمد��<

�لعاi نفسه �لذ) ُنشرc فيه سائر �لرسائل، ١٩٣٠ (مجاهد).
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iسائل سيف �إلسالg

�لحلقة �لثانية-�لرسالة �أل�لى
�لمد�sg �ألميرية

(شبه  �لماضي  �لسبت  >�لِمْسكّية<(١)مسا%   Tgشا  Cكا
 ��صو  �حد كل  من   sgلمد��  �طال ,ليه  ُحشر  بالمحشر، 
فمن  �لجديد؛  عامهم  مطلع  في  �لمدgسية  حو�ئجهم  ليتد�gكو� 
��مر(-  تلّح  فتا-  ,لى  ينا.)،   ��شا  iيسا� �gجل  يصيح   iغال
تهتف �عجوz تهذ)! �كلهم يريد (C يسبق gفيقه ,لى نيل حاجته 
�بلو ِطْلَبته. �,نهم في تز�حمهم ألشبه شي% بتز�حم �لناs على 
�ألفر�C (ياi �لحر� �لعامة ليفو��z برغيف يدفعوC به عن (نفسهم 

غائلة �لجوT في تلك �ألياi �لسو.�%!(٢)
______________________

�لغربي   ���لبا �لحميدية  سو�  بين  ُسَويق)   �)) سو�  �لمسكية   (١)
للجامع �ألمو) كاC مخصصًا لبيع �لكتب، �قد ُ(zيل منذ سنين على 

ما سمعت (مجاهد).
�لعامة<،   �>�لحر �سمها   Cكا� �أل�لى،  �لعالمية   ��لحر يريد   (٢)
يت كذلك يوi لم تكن �لدنيا عرفت حربًا عالمية ثانية، �كذلك  ُسمِّ
عن  �لحديث  ��نظر  (يامه.  �خر  ,لى  �هللا  gحمه  جد)  يدعوها  بقي 
�لحر� �ما سبَّبَته في �لشاi من جوT �خوu في �لحلقة �لر�بعة من = 
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 �كاC معي gفيق لي ير� ما (�g فقا�: (ما تر� كثر- طال
 pلنجا� منه  لسوgيا  �تؤمل  بذلك  تسّر  (ما  مناهله؟   .��ّg� �لعلم 

��لهنا%؟ حقاً ,نه مشهد يفرp �لنفس.
�سكت ينتظر جو�بي، فلم (gّ. عليه، فعا. ,لى ,تماi خطبته 
فقا�: �لَم ال؟ (ليس بالعلم تنهض �ألمم؟ (ليس كل معهد من هذ[ 
�لمعاهد حجر�ً جديد�ً في صرp عزنا �بنا% مجدنا؟ (ليس هؤال% 
سو�%  يهديهم   ً�gمنا علمهم  (ليس  �لغد؟  �قا.-  �لمستقبل  gجا� 

�لسبيل �يدّلهم على طريق �لرشا.؟
�p�g يهذ) بهذ� �شبهه. �ما (كثر ما يعاني �لمر% من هؤال% 
 Cبعلم، �ال يسكتو Cألشيا% على حقيقتها فينطقو� Cلذين ال يعرفو�
 ،Cينطقو D, Cُيكثر�� ،Cما هم عليه من جهل، بل ينطقو Cفيستر�
�ُيضجر�نك ,D ُيكثر�C؛ فأنت منهم بين جهل �,ضجاg! �ليس 
(ثقل علّي من gجل يناقش في �لفلسفة �يبحث في (عضل مسائلها 
�هو لم يسمع بها �لم يعرu من �لدنيا ,ال تجاg- �سوقاً، ��خر 
يبحث في �لدين �يتعر� لتفسير �آلياc �تخريج �لنصوP �هو 
�لدين! �لو عقل  �سمه  �لدنيا شيئاً  (C في  �لدين ,ال  يفقه من  ال 
هؤال% ألخذ�� فيما ُخلقو� له �تركو� ما ليس من شأنهم فاستر�حو� 
�(�gحو�. �ما لهم �لما لم يعرفو[؟ ما للطبيب �للبالغة، ��لتاجر 
�لخو� في كل شي%  ��لفلسفة، ��لمهندs ��ألصو�؟ �لكن 

______________________
 �gفي �لُعَقيبة فأ (g�. سة منgمشي ,لى �لمد) قا�: "كنت ،>cلذكريا�<  =
 sلنا�� طاقة صغير-،  ,ال  فيها  ما  بالخشب  ��جهُته  مسد�.ً-   Cلفر�
�لخبز �ألسو. فال  �لطريق، يطلبوg) Cغفة من  يسّد�C نصف عر� 

يكا.�C يصلوC ,ليها" (مجاهد).
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 C,� ،صفة تمكنت من كثير من �ألنفس فكانت لها طبعاً �سجّية
يقو�،  بما  gضا  عنه  سكوتي  َحِسَب  �لذ)  صاحبي  لنفس  منها 
 �D, فأطا� �لقو� ��شتد فيه، �(ثبت �.ّلل �(فصح �(جز�، حتى
حسب (نه �ّفى كل شي% حقه �لم يدT في �لبحث مجاًال لقائل 
�لتشجيع  ,لّي يرقب مني كلمة  سكت �تنفس �لصعد�%، ��لتفت 
له:  فقلت  جنانه،  �حّد-  لسانه  �بالغة  بيانه  حسن  على  ��لثنا% 
 �D, عنهما Cيد�فعو� iللعر�بة ��إلسال Cتحسب هؤال% ُيخلصو)
(تظن  مقاليد �ألموg؟  ,ليهم  �(ُلقيت  �لمستقبل  هم صاg ��gجا� 
�لعالمين؟  �لوطن �تهيئة gجاله  �لمد�sg تعمل على خدمة  هذ[ 

(تر� هذ� �لعلم �لذ) يتلقفه هؤال% خير�ً من �لجهل �لمطبق؟
قلت هذ� �لحظته، فوجدته يكا. ينفجر بصيحة ,نكاg مرعبة 
تجمع علينا �لناs �تقّو� �لشاTg على من فيه، يقو� فيها: (تهين 

�لعلم؟ (تحتقر �لمد�sg؟ يا جاهل، يا متعصب، يا gجعي!
فسرc في حديثي �لم (.T له �قتاً يقذu فيه هذ[ �لصيحة 
�لمنكر- �لتي �تخذها (شباهه من �لشباC >�لناهضين< �>�لمتنوgين< 
سالحاً يغمد�نه في صد�g (مثالنا من �لشباC >�لجامدين<! تابعت 
حديثي، �لكني �لتفتُّ فلم (جد صاحبي ألنه فّر ��نهزi، (� هو 
 p�g) قد� !�- على �لتعبير �لجديد- (علن �ستيا%[ مني باالنسحا
�هللا قّر�% هذ[ �لرسائل من حديثه �(خباg[، فليسمعو� ما هو (هم 
 .Tبصلب �لموضو f.منها، �ليصغو� ,لى ما (حدثهم به، فإني با

*   *   *
�لحلقة  من  �لعاشر-  (�لرسالة  �لماضية  �لرسالة  في   cشر)
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(نه ليس  �لثانوية �(ثَبتُّ   sgلمد�� ,لى  �لرسائل)  �أل�لى من هذ[ 
في .مشق مدgسة ثانوية ��حد- تخلص للعر�بة ��إلسالi �تنجب 
gجاًال يحترمونهما �يضحوC في سبيلهما، �(gيد �آلC) C (تكلم 

عن �لمد�sg �البتد�ئية.
�(هلية  (حكومية)  (ميرية  .مشق  في  �البتد�ئية   sgلمد��
�لعد� في  (ما �ألجنبية فهي -باالختصاg- قالT نصبها  �(جنبية، 
بال.نا �سّلط مد�فعها على قلو� (بنائنا، فهي تستعمرها ,لى �ألبد 
�تمتلكها ,لى يوi �لقيامة، �من يبعث بابنه ,لى ��حد- منها خائٌن 
َمن  كائناً  به،  ُيحَفل  ُينَبذ �ُيطَرp �ال   C) له، يجب  للوطن عد�ٌّ 

.Cكا
�(ما �ألهلية فصالحة نوعاً، �,�D كانت بها عّلة فهي عّلة �لفقر 
�لكنها   ،(g�.إل�  ���الضطر� �لفوضى  �عّلة  �لمالي،  ��لعجز 

-مع هذ� كله- �لوفية للدين ��لوطن �لمخلصة لّلغة ��لماضي.
عندنا)  شي%  كل  ,نها  نقو�   C) (�نستطيع  �ألميرية  �(ما 

فسنتكلم عنها بنوT من �إلسها� ��لتفصيل.
�يتولى   ugلمعا�  -g�z� بأمر   iيقو  Cكا من   fgلقا� يعلم 
شؤ�نها، .قيقها �جليلها، حتى ما يفوته منها صغير �ال كبير... 
 ،gهذ� �لمستشا C) شهد)� .>gهو ال يعلم، فُأخبُر[ (نه >�لمستشا �)
�لمسيو �gجه، على جانب من �لذكا% ��لفطنة عظيم جد�ً، �بهذ� 
�لذكا% �هذ[ �لفطنة �ستطاC) T يخدi قوَمه خدمة لم يقَو عليها كلُّ 
ما عندهم من قو- �ُجْند �عتا.، فقد عرu كيف يأكل �لكتَف، بل 
 Cيا تكوgأ في سو �ُيتبعها بالرقبة! �َقِدC) g يضمن لقومه (مة ُتنشَّ
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�فية مخلصة، ال للعر�بة ��إلسالi، هيهاc، بل لفرنسا!
ما للقاfg يعجب �يستغر� ما (قو�؟ ,نه في منتهى �لجال% 
كما  gّباهم   �Dفإ �لمستقبل،  gجا�  هم   Cآل� (بنا�كم   .pلوضو��
�ال  يشا%.  كما  �لمستقبل  (مة  (صبحت  يشا%  كما  �(نشأهم  يريد 
تعجبو�، فقد بلغ من حرصه على طمس معالم �إلسالi (نه (غلق 
مدgسة ألنها تسمى مدgسة >�لتهذيب �إلسالمي<! �(خر* مدgّساً 
من خير- �لمدgسين �(قدgهم، هو �لشاعر سليم �لزgكلي، ألنه 
��لمسلمين   ��لعر  -gكر حضاD فيها  في محفل  له  (لقى قصيد- 

�مجدهم!
�لندT هذ[ �لقصص �لفر.ية، �لنأخذ في �لكالi على �لقضايا 

�لجوهرية �لتي نأخذها على �لمد�sg �ألميرية.
*   *   *

��للغة  �لدين  .عائم:  ثال�  على  �ألمم  حيا-   iتقو ,نما 
��لتاgيخ. فلننظر مبلغ عناية �لوg�z- بهذ[ �لدعائم �لثال�.

 Cتريد� هل  بالدين؟   >ugلمعا�< فعلت   �Dما �لدين:   (١)
في  كتبنا  لقد  �(هملته!  نبذته  ,نها  �لموجز؟  �لو�ضح   ��لجو�
�لجديد، فصًال   ugلمعا� برنامج  يوi ظهر  >�لفتح< منذ عامين، 
كشفنا فيه �لستاg عن ,هما� �لدين في �لمد�sg، �لقد كاC له (ثر[ 
�لمحمو.، �(Dكر (C �لناs قامو� له �قعد�� �Dهب �فد منهم ,لى 
 s�gلد� برنامج  �طبعو�  خير�ً  فوعد�[  �يتثبت،  ير�جع   -g�zلو�
 �Dما �لكن  �يشكو.   Tzينا من  كل  به  ليرضو�  حد-  على  �لدينية 

كانت �لنتيجة؟
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كانت �لنتيجة (نه بقي حبر�ً على ��g (كما يقولوC)، �لبثت 
ما  �لكن   ،s َّgُتَد ,نها  نعم،  حالها.  على  مهَملة  �لدينية   iلعلو�
ُيفَحص به �لطالب  �لفائد- من تدgيسها ,�D لم تكن .gساً gسمياً 
في  هل  �البتد�ئية:  �لشها.-  فحص  �هذ�  فيه؟  قّصر   �D, �يسقط 
�لطالب   C, يقو�  �من  �لدين؟   iعلو من  شي%  �لرسمية  .�gسه 
ترفيعه  له في   Cنه ال شأ) ,�D علم  به  �لدsg �ُيعنى  يجتهد على 
�لفحص؟  �لطال� ,ال ألجل   sgفيه؟ هل يد بقائه   �) من صّفه 
�لفحص  ,ال ألجل  نطالع  �لعالية ال   sgلمد�� في   ��لطال نحن 
 �D, �لدين   s�g.  Cتكو �ما  باألطفا�؟  قولك  فما  ��لشها.-، 
عرu �لطال� (نها .s�g ثانوية ال قيمة لها؟ طبعاً ,نها تكوC لعباً 

�سخرية. هذ� هو �لو�قع!
(٢) �لتاgيخ: ,C �لمد- �لمخصصة لد�gسة �لتاgيخ �لعربي كله 
ال تكفي لد�لة ��حد- من .�له، فيضطر �لمدsgّ ,لى �لكالi على 
(� ساعتين  �لحمد�نية مثًال في ساعة ��حد-   �) �لطولونية  �لد�لة 
على �ألكثر، بل يضطر ,لى ,هما� كثير من �لد�� �لكبر�، فال 
يذكر للتالميذ (كثَر من �سمها. ��لطالب �لصغير يدsg في �لصف 
 C) لخلفا% �لر�شدين، بل قبل� sgيد C) يخ �لفنيقيين قبلgلثاني تا�
يعرu شيئاً عن سير- محمد عليه �لصال- ��لسالi! �يخر* �لطالب 
من �لمدgسة �البتد�ئية �قد عرu عن نابليوC (كثر مما عرu عن 
عمر بن �لخطا� (� ُقتَيبة بن مسلم، �قد علم من تاgيخ فرنسا (كثر 
هم َنباهًة  مما علم من تاgيخ �ألمويين! �هاكم �لتالميذ: سلو� (شدَّ
عن نابليوC �َسُلو[ عّمن شئتم من gجا� �لمسلمين، فإ�D عرu عنه 

!Cنتم �لصا.قو)� �Dفأنا �لكا ��D عن uكما عر
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(٣) �للغة: كلمة ��حد- ال (قو� (كثر منها: (طلب تسوية �للغة 
�لعربية باللغة �لفرنسية، �(C يعنو� بها عنايتهم بتلك! فإ�D كاC هذ� 
(�هيهاc (C يكوC �نحن نائموC!) فقد صلح �ألمر. ,CD فهو فاسد 
�آلCD,� ،C فعنايتهم بها (قل من عنايتهم بالفرنسية؟ نعم، �من شا% 
تفصيًال فليطلبه في (عد�. >فتى �لعر�< ففيها كل ما يطلب، �لقد 

(�سعنا هذ� �ألمر كتابة يومئذ، �لكن لم ُتْجِد عمًال (١).
�لو (C قومي (نطقتني gماحهم         نطقُت، �لكّن...........(٢)

*   *   *
هذ[ هي حالة �لمد�sg �ألميرية (يها �لقاfg، �هذ� كله �لم 
(خبر� بشي% من �لسقو� �ألخالقي �لمريع �لذ) �قع فيها، �لم 

(نبئك بشي% من (خال� �لمعلمين �صفاتهم!
(يها �لناs: ال تحسبو� (C في �لقضايا كلها ما هو (هم من 
قضية �لمد�sg. ,نها قضية حيا- (� موc لألمة كلها، �,C لكل 
منكم �لحق في (C يطالب بإصالحها ما .�i �بنه (� بنته فيها؛ فال 

______________________
(١) �نظر من سلسلة >مشاهد�c �(حا.يث<: >,لى مجلس �لمعاug �لكبير< 
�>عقو�< �>ضاT �ألمل< �>َمن للعربية؟<، �قد مضت كلها في هذ� 

�لكتا� (مجاهد).
في  قا�   .�معديكر بن  لعمر�  ��لبيت   ،>cِ َ(َجرَّ  pَما �لرِّ >�لكّن   (٢)
ْتني،  >�للساC<: "() لو قاتلو� �(بَلو� لفخرc بهم، �لكن gماحهم (َجرَّ
() قطعت لساني عن �لكالi بفر�gهم �عدi قتالهم. �هو من قولهم: 
�لناقة  (جرcg �لَفصيَل ,�D شققت لسانه لئال يرضع". ��لَفصيل �لد 

,�D ُفطم (مجاهد).
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 Cتقر��� هذ[ �لرسالة لتقبعو� في بيوتكم �تثابر�� على (عمالكم كأ
شيئاً لم يكن، بل �هتمو� بهذ� �ألمر ��سعو� جهدكم إلصالحه.

 C) يجب� !sgلجهل خير من هذ[ �لمد�� C, :sيها �لنا)
تأكلونه  �لذ)  �لخبز  بثمن  �لو  �طنية،  ,سالمية  مدgسة  تنشئو� 
�ليومين ��ألياi بال طعاi �ال  بقيتم  تلبسونه، �لو  �لذ)  ��لر.�% 

!sلبا
(يها �لتجاg �لمسلموC، (يها �ألغنيا%، (يها �لموسر�C: (ناشدكم 
�هللا (C تبذلو� من (مو�لكم ما تقدC�g عليه إلنشا% هذ[ �لمدgسة. 
(عز  بعضاً من خز�نة كتب هي  ,ال  �لدنيا  (ملك في  ,نني ال  ��هللا 
علّي من نفسي، �لكنني (بذلها �gضياً في هذ� �لسبيل. (نفقو� �لو 
قليًال من مالكم، فإC �لقليل ,لى �لقليل كثير. ,C �هللا سيسألكم عن 

(بنائكم (ين قذفتم بهم، فاتقو� �هللا فيهم.
 C) ناشد �هللا كلَّ من تقع في يد[ هذ[ �لرسالة من �لمسلمين)
 C)� ،سةgعليه إلنشا% هذ[ �لمد gمن �لما� يقد gيبذ� (كبر مقد�
يسعى لتكوين جمعية تتولى (مَر تأسيسها. (ناشد �هللا كل من يقر( 
هذ[ �لرسالة (C يحّد� بها (صدقا%[ ��Dيه �يحثهم على نصر- هذ[ 

�لمدgسة �,خر�جها ,لى �لوجو..
�للُهمَّ هل بّلغُت؟ �للُهمَّ �شهد.

*   *   *
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لما�D (نا مسلم؟

نشرc سنة ١٩٣٠ (١)

�لحمد هللا على نَِعمه �لتي ال ُتحصى �نعمة �إلسالi، ��لصال- 
 ،iألنا� �لرسل �سيد  خاتم  �(نبيائه �محمد  gسله  على   iلسال��
�على �له �صحبه �كل متمسك بما جا% به. �للهم (pz بنوg ُهد�� 
,لى  ��هدنا  حيرتنا،  .ُجى  توفيقك  بشمس  �بّد.  ظالiَ ضاللنا، 
�لفسا. من  �لقويم، ��جعلنا في zمن  �لمستقيم ��لطريق  �لصر�� 
�ثبِّْتنا على  �ليقين،   (�D لشاّكين من� (هل �لصالp، �في �سط 

� �لعالمين.g لهد� حتى نلقا� يا�
عزمي  له  �نبعث  فيما  �(ستهديه  �هللا  (ستخير  فإني  �بعد، 

______________________
(١) ُنشرc هذ[ �لرسالة سنة ١٣٤٩ �في صدgها عباg-: >كتا� كبير في 
بياC حقيقة �إلسالi �محاسنه يصدg متتاليًا في هذ[ �لرسائل، بقلم: 
(بي �لهيثم، محمد علي �لطنطا�)<. ,ال (C �لذ) صدg منه قد �قتصر 
بدين   iعا >تعريف   �كتا  ��) في  قا�  �لمفَر.-.  �لرسالة  هذ[  على 
 ،Tفي هذ� �لموضو ��إلسالi<: "ثم صحَّ �لعزiُ مّني على ,صد�g كتا
�جعلُت عنو�نه: >لما�D (نا مسلم؟<، �(عد.c فصوله �(علنت عنه، 
�نشرc مقدمته في gسائل >سيف �إلسالi< �لتي كنت (صدgها يومئذ، 

�لكْن تعذg �لطبع �ضاعت �ألصو� �لم يصدg �لكتا�" (مجاهد).
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�لمسلمين،  (بنا%  �لناشئوC من  �لدين يفهمه  تأليف كتا� في  من 
فيفهموC حقيقة هذ� �لدين �لتي طالما جهلوها �َسِخر�� منها لَِما 
�,نني  به.   Cلتها��� ��g.zئه  من   Cلشيطا�  sgمد� عليه  (نشأتهم 
َ.ِعيٌّ في �لمؤلفين .خيل على �لمصنِّفين، �,C�. C بلوغي هذ[ 
�لمنزلة مر�حل �محطاc، �لكّني برcz �لّما (نضج �تزبَّْبُت �لّما 
 iيستفحل �لد�% �يعم �لبال% فال يبقى �لحصر C) (١) خشيَةiتحصر)

�ال �لزبيب!
تكفير  في   - جا.َّ  sgلمد�� هذ[  .�مت  ما  َلكائٌن  Dلك   C,�
�ألبنا%، مستفيد- من غفلة �آلبا%، ��لعلماُ% �لذين هم �gثة �ألنبيا% 
 uلمعر�� ير�   gصا� َمْشغوفاً،  بعاجل حظه  (كثرهم  (صبح  قد 
منَكر�ً ��لُمنَكر معر�فاً، فال يأمر �ال ينهى، حتى ظّل َعَلم �لدين 
�هللا   iحكا)� منطمساً،   �gأل�  gقطا) في  �لهد�   gمنا� مندgساً 
في  َتِجّد  �لتبشير   sgمد� علناً.   z�َُتتجا �حد�.[   ً�gجها تعطَّل 
�لمسلمين  �(بنا%  �إللحا.،  ,لى  تسو�  �لبال.   sgمد�� �لتبشير، 
�إلسالمية   uلأل�قا� بالكلّية،  �جاحد  �لنصر�نية  ,لى  َمّيا�  بين 
 cمئا� cلجامعا� cلنا منه عشر� Cفي سبيله لكا uماٌ� لو ُصر

______________________
 �Dحصرمًا حامضًا، ثم يصير عنبًا حلو�ً، فإ Cما يكو ��) C(١) �لعنب يكو
ُتر� جفَّ ما�[ �Dبلت قشرته �صاz gبيبًا. ,C �لتدg* من مرحلة ,لى 
(خر� سنة من سنن �لوجو.، �ليس �إلنساC �ستثنا% منها، فهو كذلك 
ال بد له (C يمر بالبد�ياc ليصل ,لى �لنهاياc، فإ�D تخطاها �قفز من 
 .>iيتحصر C) لى �لنهاية ضربو� له هذ� �لمثل فقالو�: >تزبََّب قبل, ]gفو
�ما (كثر �لمتزبِّبين �لّما يتَحْصَرمو� في عالمنا، (�لئك (نصاuُ �لعلما% 

�(gباTُ �لعلما% �لذين هم شرٌّ من �لَجَهلة ��ألّميين! (مجاهد).
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ْكنا بها لكنا خير  �لمؤسساc، �للشريعة �إلسالمية (حكاi لو تمسَّ
 pقو� شعب عا¢ تحت �لشمس، �للنجا)� sمة (ُخرجت للنا)
 ،�gطريق معبَّد- �سبيل ��ضحة سلكها (جد�.نا فكانو� سا.- �أل

�تنّكبناها فصرنا عبيدها، تلك هي سبيل �لدين.
*   *   *

 ،iخيا� �gفي جاهليتهم (هل ,بل �شا- �مضا �كاC �لعر
َقْطر   ،Cيونا ِعْلم  �لر�i �ال عظمة فاsg �ال   -gلهم حضا ليس 
غاية  (بعد  �لعيش  من   uلكفا�� ير�نها،  سعا.-  (قصى  �لسما% 
قبائلهم  في  متباينين  (نفسهم  على  منَشّقين  �كانو�  يؤملونها، 
 Cيحملو� ،Cمن (جل ناقة َلبو Cبو �مساكنهم، يثير�C �لحر� �لزَّ
شقا% �لدهر إل.��g �لثأg، ال ملك يقو.هم �ال �gية تجمعهم �ال 
برماحهم،  �ظفرهم  لسيوفهم  حكمهم  (موgهم،  تنظم  حكومة 
قيصر،   Cيرجو� يخشوC كسر�   ،iصنا) �(gبابهم  �لهتهم شتى 
�ال  تا*  ,لى   Cيطمحو ال  بجزيرتهم،  �قنعو�  با.يتهم  في  قبعو� 
يطمعوC في سرير، ,�D فاgقو� صحر�%هم �غا.��g جزيرتهم َبَد�� 

ضعافاً �كانو� خاضعين لمن يعر� لهم من �لملو� ��لَخو�قين.
لبثو� على تلك �لحا� ما شا% �هللا (C يلبثو�، �َغَبرc .هوgٌ �هم 
 �Dمر �كانت عشّية (� ضحاها، فإ) Cعلى شأنهم لم يتحولو�، ثم كا
�الفتر�� �تحا. ��لضعف قو- ��لبد��- حضا�D,� ،-g هذ� �لشعب 

�لجاهل خير �لشعو� �(فضل �لعاَلمين.
ما�D حد�؟ �كيف كاC؟ من هو Dلك �لرجل �لعظيم �لذ) 
َهزَّ هذ[ �لصحر�% �لَجْدبا% فأخر* منها (مة عالمة قوية مهذبة؟ من 
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�لعظيم �لذ) صاp في بطحا% مكة، فرنَّْت صيحته في  هو Dلك 
(نحا% �لجزير- فَهبَّت كلها تسير تحت لو�ئه؟

طأطئو� �لر��s �قفو� خاشعين، فإنه محمد بن عبد �هللا، سيد 
 Cبالقر� �لعالمين، صلى �هللا عليه. جا% محمد   �g سو�g� لعالم�
َسننه،  �لعر� بهديه �سا��g على  هد� من �هللا �نبر�ساً، فاهتد� 
صد�gهم  في  حملو[  ظاهرين.  فكانو�  �نصرهم،  به  �هللا  فأعزهم 
سبيل  في  ليجاهد��  �لجزير-  من  خرجو�  ثم  قلوبهم،  في  ��عو[ 
فَثّلو�  منهما،  �هللا  فمّكنهم  �لجليلين،  �لعظيَمين  �قيصر  �هللا كسر� 

عرشيهما �هوc على (قد�مهم تيجانهما، �َخَلفوهما في .�gهما.
�بهما  ظفر��  �بهما  جاهد��،   Cباإليما� حاgبو�،   Cبالقر�
 Cلعلم، أل� يبّد.��  �لم   -gلحضا� يبيد��  فلم  �نتصر��  �نتصر��. 
.ينهم .ين �لحضاg- �شريعتهم شريعة �لعلم، فأقبلو� على نشرهما 
�ترقيتهما، جاعلين �لدين لهما مقياساً ��لشريعة ميز�ناً، فلم َيُمّر 

zمن حتى مّكَن �هللا لهم في �أل�g، فأصبحو� ملوكها �سا.تها.
في  بَّت  ��لتُّ فرنسا  قلب  في  مونبْليِه  بين  ما  .�لتهم   cمتد�
 �قلب �لصين، �خفقت �gيتهم على �لعالم كله فخفقت لها �لقلو
ت منها �لدنيا، �كانت عاصمتهم بغد�. مناg �لهد� �موئل  ��gتجَّ
 Cلكلمُة تخر* من قصر خليفتهم فيكو�� ،Cلعمر�� g�.� %لعلما�
لها في �فا� �أل�g .�ّ) �لرعد في �فا� �لسما%، فال يبقى من 

عظيم ,ال �يخضع لها، �ال جباg ,ال �يهلع قلبه لجاللها.
�لبحر �ال ير�  يبلغ  قائدهم يجاهد في سبيل �هللا حتى   Cكا
(مامه من سبيل، فيخوضه بفرسه فيالمس �لما% بطنها، ثم يقو�: 
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�للهّم لوال هذ� �لبحر لمضيت مجاهد�ً في سبيلك حتى (فتح �لعالم 
(� (فاgقه ,لى جنانك! �كاC ملكهم -على عظمه �جالله- يقف بين 
وَقة �(قل �لناs، فال ينا.يه ,ال باسمه �ال  يد) �لقاضي مع (حّط �لسُّ
يحكم عليه ,ال بالحق، ألC �لحق فو� �لملك، ��هللا فو� �لجميع، 
��هللا (كبر. �كاC �لو�عظ يدخل على (مير �لمؤمنين، فال يز�� يعظه 
�يخّوفه من �هللا حتى تقطر .موعه من لحيته، ثم ينصرu عنه ال 

ير�z[ من ماله شيئاً، ألنه .خل هللا �ال يبتغي �لجز�% ,ال من �هللا.
، �كاC ظفر. كاC ,سالiٌ، فكاC عزٌّ

َنن �لقويم �تنكبو� �لطريق �لمستقيم، فأمر  ثم مالو� عن �لسَّ
��لقو- ضعف، ��ألسيا.   �D لعّز�  �Dفإ فد�g�. gته،  �لفلك  �هللا 
خدi ��لملو� َخَو�! �,D كل شي% قد Dهب، كأنه سطوg ُخطَّت 

على �لما% ثم ما* �لما% موجًة فمحا كل شي%.
*   *   *

 cفقد �D, لك َهيِّن على (مة تشعر �تحس، (ماD كل C, ال)
حّسها �شعوgها فقد فقدc كل (مل بنجاحها. �هذ� ما كاC، �هذ� 
ما تسعى له مد�gسنا، �قد نجحت في سعيها فتّم -(� كا. يتم- 
�لدين! (ضعنا �لمجد فصبرنا، �خسرنا  (بنائنا جميعاً عن   uصر
بأبنائنا متنا �لم نجد من  �لثالثة �ُفجعنا  �لعز فسكتنا، فإ�D كانت 

يندبنا (� يترّحم علينا.
نحن �سط �لحريق �لكّنا نائموC، نحن بين �لضو�g) من 
 Cنحن على شفا �لجحيم �لكّنا ضاحكو ،Cلوحو¢ �لكّنا غافلو�

!Cالعبو
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نحن ندعو �نصيح �لكن قومنا ُصمٌّ ال يسمعوC، فلنعمل 
,CD �حدنا، �لنجاهد ما �ستطعنا. �هذ� �لكتا� عملي، (سأ� �هللا 
(C يجعله خالصاً له نافعاً لعبا.[، �(C يوقظ به قومي من نومهم، 
�ينّبههم من غفلتهم، �يعّلمهم (Cْ ال صالp آلِخر هذ[ �ألمة ,ال 
بما صلح به (�لها، �ال نجاp لها ,ال من طريق .ينها. �.يُنها شامل 
 g.غا �ال  شيئاً  تر�  ما  �لمصلحة،  فيه  ما  لكل  جامع  نافع  لكل 

صغير- �ال كبير- ,ال (حصاها.
ِّْت،  �َثب �(ثِْب  ْق  ��فِّ عليه،  �(ِمْتنا  .ينك  ,لى  (عدنا  �للهّم 

�صلِّ على محمد.
*   *   *
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gسائل �لتعليم في .مشق (١)

قضية �لتجهيز: (سبابها �نتائجها

نشرc سنة ١٩٣٠ (١٣٤٩)

باطلهم على  َظَفُر  �لمعّلمين  Cّ (سياَ.نا  َيُغرَّ ال 
حقنا، فإC للباطل جولة ثم يزهق، �,C للحق 
 C,� للحق �لقو-   C,� بعد حين،  �لو  �لظفر 

حسبو� �لحق للقو-.

 ،gبغد�. في طريقي ,لى �لد� Tgنو.يت (مس، �(نا في شا
يبتدgني  �لطال�، �,�D (حدهم  بستة من ,خو�ننا  (نا   �Dفإ تُّ  فتلفَّ

قائًال: كيف تزعم (C تعلم �لجغر�فيا حر�i؟ �كيف...
- �نتظر قليًال �(خبرني: متى zعمُت هذ�؟

!>cلهيثميا�< �- ,نه في كتا
- �هل g(يته (نت؟

- ال، �,نما حدثني بهذ� فالC، �لطالب في �لمعهد �لطبي. 
 �Dلك كاD لك ��g من C) فاقر([ من فضلك، لتعلم CD, -

(� (نه ال يفهم ما يقر(.
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,لى   iلعا� �لر()  �نقيا.  مبلغ  لتعلم  �لقصة  هذ[  لك  سقت 
(عني �ألثر  �لذ) ستحدثه gسالتي هذ[. ال  �ألثر   gلخطأ �تتصو�
تتركه في نفس قاgئها، �ال (خافه، بل (عني ما يكوC في  �لذ) 
لرفيقه: (علمت؟  قائًال يقو�  يقر(ها! �ستسمع غد�ً  نفس من لم 
 -g�z�� >�لتجهيز<  معّلمي  فيها  يسّب  gسالة  (خر*  �لطنطا�) 

!ugلمعا�
�يزيد هذ� �لقائل في نبأ Dلك �لسّب �لموهوi �يضّخمه، ثم 
يحمله ,لى شخص �خر، �هكذ� .��ليك، فيستفحل �ألمر �يعظم 
�(كوC مؤ�َخذ�ً في نظر �لناs بجرير- لم �cِ بها! �(نا (طلب سلفاً 
,لى كل من يبلغه (مر هذ[ �لرسالة (� غيرها مما (كتبه ((� يكتبه 
�لحكم  يتعجل في  (C ال  (� في غير[)   Tلموضو� غير) في هذ� 
حتى يقر( ما يتحد� عنه بنفسه �يمعن فيه، (ما (C يتلقى حكمه 

من (فو�[ �لناs فليس هذ� من �لعقل في شي%.
�عجيب (C (ضطر ,لى هذ� �لتنبيه، �(عجب منه (C (ضطر 
�لكتابة في موضوT كهذ�، موضوT طلب حق صريح �.فع  ,لى 
�لطال� كل  ُيَسّد في �جه   C)  �D� �D ظلم ��ضح! �(عجب من
سبيل ,لى حقهم، �يوَصد .�نهم كل با� للمر�جعة، �ُتَصّم عن 

!CD) َشكاتهم كل Tسما
�(عجب ما في �ألمر (�كل ما في �ألمر عجيب) (C يقضى 
 ��D ما� ثالثمئة (سر-، �يبقى� gعلى مستقبل ثالثمئة طالب �تنها
�لكر�سي في كر�سيهم يلهوC �يلعبو��D� ،C �ألعما� في (عمالهم 

يغد�C �ير�حوC ال يبالوC، كأC شيئاً لم يكن �كاgثة لم تقع!
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لبثت   :Cما كا فاسمع (قصص عليك   ،��D كل Cلقد كا�
سوgيا  في  علمي  معهد  خير  �هي  �لسنين   cعشر� >�لتجهيز< 
�لر��تب �نيلها  ,ال   Cيعرفو برجا� ال  �هللا  �بتالها  كلها (١)، حتى 
هو  �ما  �لو�جب  هو  ما   C�gيد �ال  �,طاعتهم،  �ألمر  �(�لي 
�لوجد�C، فكاC من بركة قد�مهم عليها (C �ستحا� تقدمها تأخر�ً، 
 iلقد�� هذ�  نتيجة  �كانت  فشًال،  �نجاحها  ��z.هاgها خمو.�ً، 

______________________
باسم  �لمعر�فة  �هي  يومئذ،  �لرسمية  �لثانوية  هي  �لتجهيز  مدgسة   (١)
من  بعضًا  �(مضى  �هللا  gحمه  جد)   sg. �فيها  عنبر<،  >مكتب 
قا�:  بعد؛  �لطويلة من  في حياته  (ثر�ً  (يامه �(ثر�ها �(بقاها  (خصب 
حياتي  ِسني  (حفل  كانت  سنين  سّت  �لمكتب  هذ�  في  عشت  "لقد 
بالعو�طف �(غناها بالذكرياc، �كانت لنفسي كأياi �لبنا% في تاgيخ 
 iبعدها (لف سنة لكانت كلها َتَبعًا لهذ[ �أليا gلو عاشت �لد� ،gلد��
 cلذكريا�) "sُيرسى �ألسا� uلغر� . ط �ُتحدَّ �لتي ُيرَسم فيها �لمخطَّ
١/ ١٤١). ��نظر (خباg[ فيها في �لحلقاc ١٣-١٦ في �لجز% �أل�� 
 �كتا في’�خر  عنبر<  >مكتب  فصل  (يضًا  ��نظر   ،>cلذكريا�< من 
>.مشق: صوg من جمالها �ِعَبر من نضالها< �فيه يقو�: "لقد عا¢ 
مكتب عنبر من (��خر �لقرC �لذ) مضى ,لى (��ئل �لحر� �لثانية �هو 
يضم جمهر- �لمتعلمين في هذ� �لبلد؛ كاC هو �لثانوية �لرسمية �لمفر.- 
في .مشق، فكاC يمّر عليه كل شا� في .مشق، يدخل ,ليه ثم يخر* 
منه، فيعلو في مد�g* �لحيا- (� يغوP في (�حالها، حتى ما تكا. 
 zمنزلة ,ال �قد جا �D كبير�ً في .مشق �ال صاحب �سم �ال iتجد �ليو
يومًا بمكتب عنبر". �قد (نشئت �لتجهيز في >مكتب عنبر< سنة ١٣٠٥ 
هجرية (نحو سنة ١٨٨٨ ميال.ية)، �هو مبنى قديم كبير في .مشق 
 ��لقديمة شر� �ألمو)، ثم ُنقلت سنة ١٩٣٢ ,لى �لمبنى �لجديد قر

zقا� �لصخر �سميت مدgسة >جو.c �لهاشمي< (مجاهد).
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!zهذ� �لمعهد �لممتا ��لمبا�g سقو� ثمانين في �لمئة من طال
هل في �لدنيا كلها gجل ��حد َ�َهَبه �هللا عقًال �gجحاً �فهماً 
مستقيماً، يقو� بأC هذ� �لسقو� ناشئ عن قصوg �لتالميذ؟ .عني 
من (�لئك �لذين باعو� ضمائرهم �عقولهم بخمسين لير- سوgية 
�(صبحو� ال يستحيوC بعد قبضها (C يتكلمو� بغير منطق، .عني 
 cمنّصا� �لمناصب  كر�سي   C) تعتقد  هل  لي:  �قل  هؤال%  من 
�لتدgيس تسد� على �لباطل ثوباً (بيض، ثم تخدT �لناs جميعاً 
عن (بصاgهم فال ير�نه ,ال حقاً؟ هل تؤمن بأC �لوzير ,�D قا� شيئاً 
صّدقه �لناs �(ّمنو� على كالمه، �لو خالف ما يدّلوC على صحته 

بألف .ليل �.ليل؟
تقو�: >ال<، �هذ� ما (نتظر[ منك، فأصِغ ,لّي: يقو� (ساطين 
 Cسقط (كثر من نصف طالبه كا �D, لصف� C, علمائها gلتربية �كبا�
 -g�zتقو� �لو� .�سبب هذ� �لسقو� عجز �لمعلمين ال قصوg �لطال
�مديرية �لمدgسة ,C �لصف ,�D سقط ثالثة (gباعه (� (gبعة (خماسه 
��C من كل  كاC سبب �لسقو� كسل �لطال�، �(ما �لمعلموC فمبرَّ

Dنب �خالوC من كل عيب، حرسهم �هللا!
فهل علم �لتربية باطل �(ساطينه كاDبوC؟ ,�D كاC كذباً فكيف 
تدgّسه �لوg�z- في مد�gسها؟ �,�D كاC حقاً فهل يكوC نقيض �لحق 

,ال �لباطل، �هل يكوC عكس �لصد� ,ال �لكذ�؟
*   *   *

مر�جعة   ��لطال حق  من  (ليس  �(خر�:  ��حد-،  هذ[ 
هذ�  (ليس  مظلوموC؟  (نهم  �عتقد��   �D,  ��gأل�� �إل.�g- �طلب 
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�لقانوC؟   Cتخالفو CD, �Dفلما �لقانوC؟  بنّص  لهم  �لحق ممنوحاً 
,CD هاتو�  نبتغيه،  ما  ,نكم ال تخالفونه؟ حسناً، هذ�   Cتقولو  i)
(��gقنا كلها ألننا نشك في صحة �لفحص، �نبني هذ� �لشك على 

�ألسبا� �آلتية:
١- كانت �لسّنة �لمتَّبَعة قديماً في >�لتجهيز< .عو- مميِّزين من 
خاg* �لمدgسة يشاgكوC �لمدsgّ في �ضع �لعالماc، �كانت 
 c�g سّنة حسنة، �لكنها ُتركت �(صبح �لمدsgّ �بيد[ �حد[ مقدَّ
�لتالميذ، يلعب بها كما شا% �شا% له هو�[ ��gسا�[ �لذين يعبدهم 

من .�C �هللا!
٢- علمنا (C كثيرين من �لمعلمين هد.�� �لطال� بالفحص 
نفوسهم  في  ألحقا.  منهم  فيه   C�gسيثأ (نهم  �(نبؤ�هم   ً�gَجها
�(غر�� يبتغونها من ��g% ,سقاطهم، ثم �تضحت هذ[ �ألغر�� 
خاصة   s�g. ,لى  �لتالميذ  بعَض  �لمدgسين  بعُض  .عا  حينما 

.pباهظة حتى يضمنو� لهم �لنجا gيتلقونها عليهم بأجو
فقد  هذ�  �مع  �لسنة،  طو�  �لفاحصة  �للجنة  تتغير  لم   -٣
كانت مقاييس �لفحوP تختلف جد�ً في �خر �لسنة عنها في �سط 
كاC مجّلياً  �لذ)  �لطالب  بلغ �الختالu حد�ً جعل  �لسنة، حتى 
,C صّفاً  في �ألخير-، �حتى  �لفحوP �أل�لى �gسباً  ((�لياً) في 
�لستين) لم  �لسا.s، �يتجا�z مجموT طالبه  برمته (هو �لصف 
ينجح منه ,ال طالب ��حد! �كاC سبب هذ� �الختالu بال �لوzير 
,لى �لمعلمين، Dلك �لبال �لذ) يأمرهم بتشديد �لفحوP ��ضع 
�لعثر�c في سبيل نجاp �لطال�. لما�D؟ ألC �لميز�نية -كما يقو� 
!�معالي �لوzير في بالغه- لم تعد تساعد على تكثير عد. �لطال
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لم  عّما  �لفحص  في   ��لطال  Cيسألو  Cسوgّلمد�  Cكا  -٤
يدgسو[ �ما ليس مقر�gً عليهم، فتكوC �لنتيجة سقو� (كثر �لصف.

فيها   pلنجا�� سنة  ثالثين  من  (كثَر  >�لتجهيز<  بقيت   -٥
مستمر، فهل كانت كل تلك �لفحوP باطلة؟ طبعاً ال، ,CD هذ� 

�لفحص باطل. ,ما هذ[ �,ما هذ[، (ما (C يجتمع �ألمر�C فال.
�(خير�ً فإC في �لساقطين من طال� >�لتجهيز< من يستطيع 
(C ينا�z في �لفحص معّلمي �لمد�sg �ألخر� �لتي نجح طالبها، 
في   uالختال� هذ�   Cيكو فكيف  (نفسهم!   ��لطال عن  فضًال 

مقاييس �لفحوP في بلد- ��حد- �مد�sg من .gجة ��حد-؟
�لفحص،  مقاييس  فسا.  على  حجج  من  لنا  ما  بعض  هذ� 
�,Cّ لنا َلغيرها، �لكّنا �ثرنا ,همالها هذ[ �لمر- حفظاً لحرمة �لمدير 
��ألساتذ-، �سنظّل ُمهمليها حتى َيِضح لنا (Cْ ال حرمة لهم �(نهم ال 
يؤثر�C على �لر�تب �لوجد�Cَ �على �إلطاعة �لو�جَب، �,CD ننشرها 
في �لناs �نقو� للمدير �للمدDُ :sgّْ� ,نك (نت �لعزيز �لكريم! 

*   *   *
هذ[ هي (.لتنا (يها �لناs، فهل فيها .ليل باطل؟ �هل فيها 
غير �لحق؟ فكيف ,CD يضيع �لحق في �gبعة �لنهاg، �في مجتمع 

فيه -كما يقولوC-عد� �,نصاu؟
كأني بك (يها �لقاfg تقو�: �لَِم يحملوC على >�لتجهيز<؟ 
 .cتمو C) منها   Cيريد� ,نهم  (جيبك:  �(نا  منها؟   Cيريد�  �Dما�
تموc؟ نعم. �لما�D؟ ألنها مدgسة ,سالمية �ألC فيها �gحاً عربية!
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نعم، يريد�C) C تموc، �ليست هذ[ �إل�g.- فكر- جديد-، 
بل هي برنامج ��سع �ألطر�u طويل �لذيو�، ُبدf بتنفيذ[ -فيما 
�لسابق  �لسامي  �لمفو�  فيه   g�z �لذ)   iليو� (حسب- منذ Dلك 
>�لتجهيز<  �لذ) �قَفته  �لموقف  تذكر Dلك  �لتجهيز. هل  مدgسة 
(مامه؟ هل تذكر Dلك �لخطا� �لذ) (لقا[ (حد (بنائها يومئذ؟(١) 

______________________
فيها:  قا�   >١٩٦٠  iعا< عنو�نها  مقالة  �لمجد<   uُهتا<  �كتا في   (١)
"�قف مكتب عنبر موقفًا ال ُينسى لما جا% �لمفو� �لسامي جوفنيل 
يز�g �لمدgسة، فاتفق �لطال� سّر�ً على عدi �ستقباله، فدخل من 
(حٌد  تحر�  فما  �لصف  ,لى  �.عونا  �لحكومة،   Cكاg) �معه   ��لبا
بالفرنسية   ��لطال (حد  فخطب  مرتجفًا،  فدخل   ،C�gبالجد �لذنا 
خطبة zلزلت (gكانه، فقطع �لزياg� -gجع من فوg[! �كاC �لتحقيق، 
فكانت �إل.�g- ��لطّال� جميعًا على قلب gجل ��حد، ما �ستطاعو� 
(C يعرفو� من .ّبر �ألمر �من كاC �لسبب فيه". �في كتا� >.مشق< 
 Dلى هذ[ �لقصة �تفصيل لها، قا�: "�من مناقبه (() �ألستا, -gشا,
 �جو.- �لهاشمي، مدير مكتب عنبر في Dلك �لوقت) (نهم فتحو� با
يسألونها  (سئلة  �(عد��  جوفنيل،  �لمسيو   -gياz ,ثر  ��سع  تحقيق 
�لتالميذ  تولى كبر[، ��ستدعو�  .ّبر �ألمر �من  ليعرفو� من  �لتالميذ 
 cكلهم ��حد�ً بعد ��حد ليجيب عليها. �كنت فيمن ُ.عي، فلما صر
في غرفة �لمدير �(خذc �لقلم ألكتب �قتر� مني �قا� لي هامسًا: 
ما بتعرu شي%، مو هيك؟ قلت: نعم يا سيد). �كتبت تحت كل 
 Cكا� ،>(g.) لتالميذ كلهم (جابو� بـ>ال� C) تبين� .>(g.) سؤ��: >ال
Dلك بتوجيه �ألستاD �لهاشمي. �مّر �لحا.� -على جالله �عظمه- 
�لمدير غيَر[   Cلتالميذ كبيُر سو%، �لو كا� من  بسالi �لم ينل (حد�ً 
ضت �لمدgسة على s��g َمن فيها" (.مشق، ١٩٥P من �لطبعة  لُقوِّ

�لجديد-) (مجاهد).
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هذ� �لموقف �هذ� �لخطا� هما سبب �نتباههم للتجهيز �,�g.تهم 
�لموظفين  من  فأكثر��   ،pلر�� هذ[  على   �) عليها،  �لقضا% 
��ضعو�  منها،  ��لتوحيد  �لفقه   s�g. �gفعو�  فيها،  �ألجانب 

.Cفي �لتالميذ كما يشا�� Cفيها نّو�باً يتحكمو
بالكاgثة  ُيِفْدهم شيئاً، فأتوها  �لكنهم �جد�� كل Dلك لم 
لهم  �َتّم  قصدهم  فنجح  �ألخير،  �لفحص  بحا.�  �لكبر�، 
�ألمة. �ال  مستقبل  قضيَة  >�لتجهيز<  قضيُة  ��ستحالت  مر�.هم، 
ُيبنى �لمستقبل ,ال على �لعلم، �ال ُيشا. صرحه ,ال على عو�تق 
 �Dسهم �لمخلصين ألمتهم �بال.هم، فإ�g. ين فيzلمبّر� ��لطال
 sgلمد�� في هذ[  بأبنائها  �قذفت  �لوطنية  مد�gسها  (مة  عدمت 

�ألجنبية (ضاعت (مانّيها �خسرc �مالها.
(ُنشئت  بل  للتثقيف ��لتعليم،  ُتنَشأ  لم   sgلمد�� �,C هذ[ 
بقوميتهم،  هاzئين  ,ليهم  �تعيدهم  �آلبا%،  بدين  �ألبنا%  لتكّفر 
بِسَير عظمائهم  ساخرين من تاgيخهم، تاgكين للغتهم، جاهلين 
هذ[   Cتكو  C)  sلنا� (يها  يرضيكم  فهل  ماضيهم...  �َجال� 
�لمد�sg هي �لعاملة على تربية (بنائكم؟ �هل يسّركم (C تفتحو� 
 gستعما� C,� لها بأيديكم قلوَبهم لتستعمَرها بسمومها �خبائثها؟
�لمزيف  �لعلم   pسال  C,� �لبال.،   gستعما� من  ألنكى   ��لقلو
ألقطع في جسم �ستقاللنا من سالp �لجيو¢ ��لمدمر�c، فمن 
بما سيكوC من  �لناs يرضى  (يها  بهذ�؟ من منكم  منكم يرضى 
�لفرير   sgلى مد�, �لمسلمين  >�لتجهيز<  (بنا%  �نتقا� ثالثمئة من 
 �D, ية ��لالييك؟ لقد (صبح هذ� �النتقا� في حكم �لو�قعg�zلعا��
لم ُيَعد لهؤال% فحصهم، �,�D لم ُيرَجع ,ليهم حقهم. ثالثمئة بين 
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�إلسالi ��لكفر، بين �لوفا% ��لخيانة، فهل تتقاعسوC عن �ألخذ 
ها�ية  في   Cَيهو� �هم  ,ليهم  لتنظر��  مكتوفين   Cتقفو� بيدهم، 

مد�sg �لتنصير �لسحيقة؟
 C) C�. �.يمر بهذ[ �لحو� C) يستطيع sمن منكم (يها �لنا
يتقطع قلبه حزناً �يتشقق كبد[ (سفاً؟ �لدين ��لتمسك به، ��لعر�بة 
��لوفا% لها! فإ�D خسرناهما فال مرحباً بالعلم �ال (هًال به! �لعلم 
 �D, يفيد، فعليه لعنة �هللا� (Dحّدين، يضّر �ينفع �يؤ �D pسال

كاC سبباً في خسر�ننا .يَننا �عر�بتنا.
�(نتم  مستقبلكم.  تد�gكو�  (بنا%كم،  تد�gكو�   :sلنا� (يها 
�(سخطتم  (موgكم  �ال-  (gضيتم  (نكم  لُِيْهنِكم   :Cلمعلمو� (يها 
gبكم ���جبكم ��جد�نكم، فبو�g لكم فيما صنعتم. �(نتم (يها 
�لطال�: ال َتُنو� في �لمطالبة بحقكم ��لسعي ��g%[، فلن يضيع 

�لحق �لن يموc مهما طا� خذالنه.
�لننتظر ما سيطلع به علينا �لغد، فإC غد�ً لناظر[ قريب.

*   *   *
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gسائل �لتعليم في .مشق (٢)

�أل.� �لقومي

نشرc سنة ١٩٣٠ (١٣٤٩)

عن  �لذ�ئد  بمحاسنها  �لناطق  لسانها  هو  �ألمة  في  �أل.يب 
حماها، �قائدها ,لى مو�طن فخرها ��gD مجدها، فهو Dخر لها 
ال يعدله Dخر، �قصيد-ٌ (� مقالة تحّرgها (نملة (.يب بليغ -مؤمن 
بما يقو� مخلص لما يدعو ,ليه- (نفع لألمة �لمظلومة �(َْعَوC على 
ج بالسالp! فهل عندنا من (مثا�  ها من مئة جند) مدجَّ نيلها حقَّ

هذ� �أل.يب (حد؟
�لذ) عرu �الi �ألمة ��مالها، �بحث  هل عندنا �أل.يب 
فيما يسّرها �ما يسيئها، ثم �نتد� نفسه لتصوير �المها ��لسعي 
علماً،  �لتاgيخ  قتل  �لذ)  �أل.يب  عندنا  هل  �مالها؟  إلبالغها 
,لى  عمد  ثم  فهماً،  بها  فأحا�  �معضالته  خفايا[  على   Pغا�
 Cتكو عصما%،  قصيد-  فصاغها  �ألسى  �مو�قف  �لفخر  مو�طن 
 iلد� بمثابة قطر- من  (gيقت على صفحتها  �لمد�.  كل قطر- من 
(ُهرقت على مذبح �لحرية ��الستقال�؟ هل عندنا �أل.يب �لذ) 
نفَسه  ثم �قف  �لوطن �فائدته،  فيها مصلحة  بعقيد- سامية  �من 
على �لدفاT عنها �تأييدها؟ هل عندنا �أل.يب >�أل.يب< �لذ) ترّفع 
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بنفسه عن (قو�� �لناs، فال يثير[ مدp �ال iD �ال يستفّز[ نقد �ال 
تقريظ، ما .�i سالكاً �لصر�� �لمستقيم �متبعاً �لطريق �لقويم؟

كنا نأمل (C ينشأ فينا هذ� �أل.يب، �كاC يقّو) هذ� �ألمَل 
ما نر�[ من �لشباC �لمبرzين في �أل.� �لمخلصين للوطن، �لبث 
ينمو �يز.�. ثباتاً حتى فاجأنا صوcٌ يقو� أل.بائنا: .عو� �لوطن 
بل  (نفسكم من (جله،  تتعبو�  له �ال  (.بكم  �شأنه، ال تسّخر�� 

�لُهو� ��لعبو�، فما �أل.� ,ال (ُْلِهيَّة!
 C) جبر) لتالميذ[ في �لكلية، �(فهمهم Dهذ� ما قاله �ألستا
هذ[ �لكلية لم تنشأ لمثل ما (نشئت له كلية �لحقو� �كلية �لطب 
 Cكوgيد sجا� عاملين لمنفعة �ألمة، بل إلخر�* (ناg من تخريج
 Cلثقافة �أل.بية ال تكو� C," :ما نصه Dجما� هذ� �لعالم! قا� �ألستا
 Cإلنسا� sg(نت: �ال منفعة �ألمة!) فال يد .z�) غايتها �لكسب
�أل.� ليعيش به (�z. (نت: (� لتعيش به (مته) كما يدsg �لطب 
ته، �ما ينبغي لأل.� (C يكوC ,ال  مثًال، �,نما يحصل �أل.� لَِلذَّ

(ُْلِهيَّة يتالهى بها �لعقل"!
�لعالم،  جما�  به   �gَُيد  . مجرَّ  �.) ,لى  يدعو   Dفاألستا
�يستمد من �لنفس عو�طفها �ميولها ��المها ��مالها، �من �لطبيعة 
 c�.يعنيه (خال� �ال عا جمالها �جاللها �حبها �,لهامها، �ال 
�ال يهّمه (مة �ال �طن، فهو ليس ,ال (لهّية، شأنها شأC �لمالهي 

�ألخر�، �,C قا� ,نها (لهّية شريفة!
�سيلة  ,ال  �لحيا-  ير��  ال   C) �أل.با%  شّباننا  من  يريد  �هو 
من �سائل �للهو ��للعب، �(C يسعو� للذتهم فيها �يفتشو� على 
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�لجما� (ين يقع منها، �يمضو� في طريقهم هذ� .�C) C يلتفتو� 
ألمتهم �لملقا- على جانبه تئّن �تشتكي، �.�C) C يمد�� ,ليها يد�ً 
 C) هو يريد من شباننا� .Cبمساعد-، �,نهم على مساعدتها لقدير�
يستغنو� بوصف (حز�C نفوسهم �(شجانها عن �صف شقا% �ألمة 
�عذ�بها، �(C يصّبو� شعرهم �مو�هبهم على قدَمي فتا- يعشقونها 
 C) بما كانت ساقطة (� بغّياً، عنg� (نهم يعشقونها) Cيتخيلو �))

يصبو� بعضها على قاعد- بنياC �لوطنية �لعظيم!
�هو ير� (C هذ[ �ألمة قد بلغت من كل شي% ما تريد �(صبح 
تلهو �تلعب، فهو   C) يبق عليها ,ال  لها كيانها ��ستقاللها، �لم 
يدلها على هذ[ �أللهّية �لشريفة! بل هو يريد (C ُيِحّل هذ� �لنوT من 
�أل.� (�ما هو ,ال �تباT �لهو�) محل �لدين ��حي �لسما%! فيقو� 
في محاضرته �أل�لى نقًال عن (حد �لعلو*: "لقد َضُعَف �لدين في 
 �كثير من gجا� �لعصر �َبُعَد (فق �لعلم عن كثير من �لناs، فاأل.
�حد[ (هذ� �أل.� �لذ) Dكر[ �حد[ من غير .ين �ال علم!) هو 

�لذ) ينزT بنا عن �ألَثر- �لضيقة �لتي تغرs فينا غر�ئز �لحيو�نية".
*   *   *

على gسلك (يها �ألستاD، ��علم (ننا في حر�، في نضا� 
مستمر، في جها. على �لبقا% �كفاp على �لحيا-، �(.با�نا قا.تنا، 
 Pلرصا� (zيز  تحت  قا.ُته  تركه  جيش  في  �لحا�   Cتكو  �Dفما
 ��لحر بقعة  في  �لجما�  عن   Cيفتشو ��gحو�  �لقنابل،   (ّ�.�

ليلهو� �يلعبو� �يفّرجو� عن (نفسهم غمَّ هذ[ �لمعركة �هّمها؟
هؤال% قا.تنا، فيجب (C َيَدعو� �للعب ��للهو جانباً، �يشّمر�� 
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 �عن ساعد �لِجّد ��لعمل، �يلقو� بأنفسهم في غمر�c هذ[ �لحر
بوC، متخذين من (.بهم عّد- ألمتهم قوية �لو�% لها مرفوعاً،  �لزَّ
�gً ألعصابها �صاgفاً لها عن  �مثير�ً لها �شاّ.�ً من عزمها، ال مخدِّ
 gلغبا� �نجلى  ما   �D, بأ.بك! حتى  (نت  سبيل نجاحها كما فعلت 
��بو� بالنصر، �ُعقد على جبينهم غاg �لظفر �(صبح لهم في �لدنيا 

.��.�g) يلعبو� ما شا��� �يتلّهو� ما C) جو.، ُحقَّ لهم�� Cكيا
من  ثغر�ً  منهم  ��حد  كل  يتولى   C) فيجب  قا.تنا،  هؤال% 
�لثغوg، ثم ير�بط فيه حتى ال ينفذ �لبال% من جهته ,ال على جثته.

*   *   *
(ال ,C (.باً تكوC غايته �لجما� ��للذ- َلهو (.� �zئف ال يليق 
بأمة تريد (C َتِجّد �تكافح �تريد (C تتبو( تحت �لشمس مكاناً لها 
سامياً، �هو -فو� هذ�- (.� مضطر� مزعزT ألC �لجما� ��للذ- 
��لذ��  �لذ��،  مقياسه   C, بل   ،sمقيا له �ال  قاعد-  شي% ال 

يتبد� بتبد� �ألzماC ��ألمكنة ��ألفر�. ��ألمم.
فما  به،  ,ليه �يقو�  فيما .عا   Dيؤيد �ألستا �لفن   C) �َهْب 
 pكنا ال نريد به صال �D, �لفن؟ �لما�D ندgسه �نحترمه  هو هذ� 
 gسه للهو ��للعب؟ (نحترمه ألنه يخّدgمرنا �خدمة قضيتنا؟ (ند)
�تقع  بر��سنا   gلدما� ينز�  حتى  �لعمل  عن  بنا  �يقعد  (عصابنا 

�لخطو� على عو�تقنا؟
 iال� gلفر. بالذ) يصو� iال� gمن يقيس �أل.يب �لذ) يصو�
�ألمة، �َمن يستمد ,لهامه من Dكرياته بَمن يستمد[ من ماضي �ألمة 
يفكر في مصير  يفكر في مستقبله مع حبيبته بمن  �لجليل، �من 
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�ألمة، �من يجثو بين يد) �مر(- �يصب عقله في كأs من �لخمر 
بمن يسير على s)g (مة عظيمة في حومة حر� ضر�s ,لى قمة 

�لظفر ��gD- �النتصاg؟
امنـا تـذهُب       �نلعُب ��لدهر ال يلعُب؟ ـّ (نـلـهـو �(ي

*   *   *
لقد طغى �أل.� �لفرنسي على طائفة من (.بائنا �(غر�هم به 
ما فيه من لذ- �متعة، فأقبلو� عليه �غاصو� على جو�هر[ �آللئه، 
�(صبحو� يتفاخر�C بما لديهم منه �ما عندهم من معرفة بمذ�هبه 
�فنونه، فكاC من Dلك ما نشكو[ �ليوi من ضعف �لعز- �لعربية 
في نفوسهم �هو�C �لقضية �لوطنية عليهم، �كاC من ثمر- Dلك 

�حتقاgهم �أل.� �لعربي ����g.zهم ,يا[.
�(نا ال (نكر (C �أل.� �لفرنسي خليق بالدsg، �ال (نكر (نه 
لذيذ �ممتع �(ننا في حاجة ,ليه لنقّو) فينا ملكة �لوصف �نتعلم 
 C) فن �لقصة. (نا ال (نكر شيئاً من هذ�، �لكني (نكر على (.بائنا
 Cتين �َيْقفوgبالما Cيؤمنو� ببعض منه �يكفر�� ببعض! ,نهم يأتّمو
 C, تين نفسه يقو�gالما C) لمجر.، ناسين� �(ثر[ في هذ� �أل.
من يعيش في عالم �ألحالi �يحيا في �لخيا� �غيُر[ يسعى �يعمل 
,نما هو (ضحوكة من (ضاحيك �لحيا- ُخلقت ليتسلى بها �لعقال% 
�لعاملوC! هذ� في (مة بلغت في �لميد�C �الجتماعي مبلغاً جعل 
 C) لها مكانتها �لسامية �قوتها �لعظيمة، فما قولك بأمة تعمل على

يكوC لها في �لدنيا �جو. كالوجو.؟
*   *   *
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 Cلحيا-، �ال يكو� �(ال ,C �أل.� ال يجد) ,D لم يكن (.
ضعفها  (مكنة   uفيعر �يد�خلها،  بها  يتصل  حتى  �لحيا-   �.)
�محاّ� فسا.ها �يسعى إلصالحها �تقويتها. (ال ,C �أل.يب �لذ) 
حياتها  في  (.به  ,لى  (حو*  -��ألمة  بأحالمه  �يقنع  بنفسه  يلهو 
 ��أل. هذ�   C, (ال  بدينها.  كافر  �ألمة  بعهد  َلهو خائن  �نمائها- 
,ليه  .عوتنا  �في  علينا،   gضر �لشريفة،  �أللهّية   �.) �لمجر.، 
غيَر مأسوu عليه،  فلنتركه   .]gبل طعنة في صد عقو� �طننا، 

�لننفض عن (نفسنا غباg �لكسل �لندخل في َ.�g �لعمل.
�لمعركة،   iيو ُتلَبس  ال  �لحرير  من  �لرقيقة  �لغاللة   C,
فلنستبد� بها .gعاً �ألْمة! ,sg. C �أل.� للتلّهي سّم zعاu تبّثه 
 C, فينا (يٌد معا.ية لتقعد بنا عن �لجها. �تسوقنا ,لى �لهال�. (ال
(خذنا بهذ� �لمذهب، �نحن (بنا% شعب في َ.�g �لتكوين ��لنضا� 

ألجل �لحيا-، قتٌل لشعبنا �قضا% على مستقبلنا.
�لوطنية  �لقضية   iيخد �لذ)   ��أل. هو  �لمنتِج   ��أل.  C,
�لنجاp في  �لكبر�، �يربط ماضي �ألمة بحاضرها �يعينها على 
مستقبلها. فإC كاC هذ�، �,ال فسالi على (.� ال ُيقَصد منه ,ال 

�لتلّهي ��للذ-، �سالi على (صحابه �لمخلصين �لعاملين!(١)
*   *   *

______________________
جبر)  شفيق   Dألستا�< �ألخر�:  �لمقالَة  �لمقالة  هذ[  مع  �قر(   (١)
��لوظيفة<، �هي في �لصفحة ٣٠٨ في هذ� �لكتا�، ��نظر �لحاشية 

في �خرها (مجاهد).



١٥٦

جمعية >�لهد�ية �إلسالمية< في .مشق

نشرc سنة ١٩٣٠ 

قريَر  �gضياً  (كتبها  ��حد-  مقالة  على   cgقد  C) �هللا  (حَمُد 
 gلمصد�� cما (كتب بنفثا Cلنفس ال ساخطاً �ال متذمر�ً، �قد كا�

�(ّناc �لحزين (َْشَبه.
�بد�خل   Cمكا كل  على  بصر[  يلقي  كاتٌب  يرضى  �كيف 
 iنّى تلّفَت- ,ال �لشقا% ��آلال)� gفال ير� -حيثما سا ،Cكل ,نسا
��لمصائب ��لر�zيا؟ َهُلمَّ (Dهب بك حيث تريد (D) Cهب بك، 
�(ساير� من مطلع �لشمس ,لى مغيبها، �من جنو� �لمدينة ,لى 

شمالها، فإC �جدcَ في كل ما تر� غير ما (قو� فلك حكمك!
.�g... ال،  في  مقيمين   ً�gِصْبَية صغا ,ال  مثًال  لنا   �g) �ما 
(خطأc، بل هم نائموC ��لد�g تأكل جو�نَبها �لنير�Cُ �تندلع في 
في  تلعب  يفيقوC حتى  يحّسوC �ال  فال  �للهيب،  (لسنُة  (gكانها 
هم فتيًال �ال ينفعهم  سر�بيلهم �(جسامهم، �,CD ال يفيدهم حسُّ

شيئاً.
�لحو�.�، فدخلت  بنا �أل�zg% ��تفقت علينا  لقد (حاطت 

______________________
(١) في جريد- >�لقبس< بتاgيخ ١٩٣٠/١١/٢٩ (٨ gجب ١٣٤٩).
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خيوطاً  �جه  كل  على  �نسجت  نفس  كل  ,لى   cمتد��  g�. كل 
�لسياسة �ال  َتنُج منها  لم  ,لى سترها:  �لكآبة ��لغم ال سبيل  من 
(سو�قنا،  تستعمر  �ألجنبية   cفالشركا �ألخال�؛  �ال  �القتصا. 
تستعمر  تستعمر (جسامنا، ��ألفكاg �ألجنبية  ��ألقمشة �ألجنبية 
نفوسنا، �قد ُسلبنا كلَّ ما ندفع به عن (نفسنا �لبال%، حتى �أللسنَة 

�لتي تنطق بالتحذير من �لشر �لمستطير!
جميعاً   ��لشعو على  بهما  يفيض  ��لحيا-   gلنو�  Cقر هذ� 
,ال نحن، فكأC شؤi طالعنا �سو% حظنا حّو� �لنوgَ علينا ظالماً 
��لحياَ- موتاً، فنحن (سو( �لناs في (فضل �لعصوg �(شقى �لبشر 
,لى   �gنيويو �لبنياC في  يرتفع   C) ينفعنا   �Dما� .iأليا� (سعد  في 
 �Dال يمنع عّنا َقْطَر �لسما%؟ �ما ªلسما% مئة طبقة �َنبيت في كو�
نا ,ال َ.ْيناً يعجز  يفيدنا (C تبلغ ثر�- �gكفلر �لماليين �ال يملك غنيُّ
عن قضائه �شقا% يهيم في فضائه؟ �ما�D يعنينا (C يطير �لناs في 
�لهو�% �يغوصو� في (عما� �لما% ,�D كنا ال نقدg على �لسير في 

�أل�g �ال على قطع �لجد���؟
لقد كاC هذ� �لقرC نو�gً �حيا-، �لكن على غيرنا، (ما نحن 
فما نبصر فيه ,ال �لظلمة �ال نر� فيه ,ال قبو�gً مفتَّحة تنتظرنا. ,ننا 
نلبس كما يلبسوC �نتكلم كما يتكلموC، �لكنك ,C كشفت عن 
بو�طننا �(علنت سر�ئَرنا �جدتنا كالُمحتَضر، يقوi �يقعد �يصيح 
�يهتف �يأمر �ينهى كأشد ما يكوC في حياته، �لكن �لدهر ما َمدَّ 

له في قوته ,ال ليقصر من (جله.
 Cتكو C) شكت عاقبُتها�) cمت ��ستمر�. C, هذ[ حا� C,
هالكنا �.ماgنا، (� (C نندمج في شعب �خر فال ُيعَرu لنا (صل 
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 cنعيش فقر�% عاجزين (��لفقر (خو �لمو C) �) ،Cال ُير� لنا كيا�
�حليف �لدماC) �) ،(g نخر* من بال.نا �ندT (�طاننا ثم نذهب 

بين سمع �أل�g �بصرها فنصبح (حا.يث!
كأني بالقاfg يصيح بي �قد بلغت به ,لى هنا َمغيظاً محنقاً: 
,�D كاC هذ� مقالك �(نت ��g قرير �لعين، فما�D تقو� لو سخطت 
�غضبت؟ �ما خبر هذ[ �لجمعية �لتي عقدc عليها مقالك؟ (َْعِلْمنا 

علَمها فقد (طلَت علينا مقدمتك حتى لتظننا قد مللنا.
*   *   *

مهًال يا سيد) �لقاfg، فهذ� خبر �لجمعية يأتي. �لكن قل 
لنا  بد  �لجماعاc، �(نه ال   Cماz هذ� Cبأ (لسَت تشعر  قبُل:  لي 
 cفي �لحيا- بالسهم �لو�فر من ,نشا% �لجمعيا �,g) �D.نا (C نضر
 cلمجتمع، �تأليف �لشركا� pتعمل على تحسين �ألخال� �,صال

َتِجّد في gفع مستو� صناعتنا �توسيع نطا� تجاgتنا؟
كما  �يسر�  (بد�ً،  Dلك  في  (شك  كله ال  بهذ�  تشعر  ,نك 
يسرني (C (قدi ,ليك جمعية جديد-، ال بل �لجمعية �أل�لى �لتي 
�بث  �لرDيلة   %g.� �لفضيلة  نشر  على  لتعمل  .مشق  في  (ُنشئت 
�ألخال� �لفاضلة، ��لتي تتوسل ,لى هذ[ �ألغر�� -كما جا% في 
قانونها- بالطر� �أل.بية، فتنشئ نا.ياً إللقا% �لمحاضر�c �أل.بية 
��لعلمية ��لدينية �تنشر �تكتب، �تلقي �لمحاضر�c في �لمساجد 

��ألسو�� ��لمجتمعاc، على (C ال تتدخل في �لسياسة.
ُيَعّد  �ألعما�   ُّ() حّدها؟  هو  ما  �لسياسة؟  هذ[  هي  �ما 
 sفي �لعلم! �ال بأ Cسياسياً؟ هذ� ما ال يعلمه ,ال �هللا ��لر�سخو
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يا سيد) �لقاfg، فما�D يضير �ألمة (C تنصرu ,حد� جمعياتها 
بالسياسة  �الشتغاُ�  يفيد   �Dما� ��القتصا.ية،  �ألخالقية   gلألمو

�لضعيَف �لمغلوَ� على (مر[؟
في  �لتفصيل  فستر�  �لقو�،  عليك  (طيل   C) (حب  �ال 
مقاالc ستأتي ,C شا% gبك �فيها بياC موجز عن هذ[ �لجمعية، 
جمعية �لشّباC �لمسلمين �لذين جمعو� بين علوi �لدنيا ��آلخر-، 
(� على �ألصح بين �لعلم ��لدين، >جمعية �لهد�ية �إلسالمية< �لتي 

َست في .مشق في غر- gبيع �ألنوg من عاi ١٣٤٩هـ(١). (ُسِّ
*   *   *

______________________
(١) في >�لذكرياc< خبر هذ[ �لجمعية �قصة تأليفها، تجد�نها في �لحلقة 
٣٣ في �لجز% �أل��، �فيها: "�(ُلِّفت �لجمعية �(علّنا عنها في g.هة 
لنا  �ألثرية)، سمح  �لعا.لية  �لمدgسة  (في  �لعربي  �لعلمي  �لمجمع 
 uنا محمد كر. علي. �كنت (نا �لذ) َتشّرDئيس �لمجمع (ستاg بذلك
باإلعالC عنها في محاضر- ُ.عَي �لناs ,ليها، �(علنت -(يضًا- عنها 
�Dكرc قصة ,نشائها �خالصة قانونها في مقالة (عند) نسخة منها) 
عد.  في  �لرّيس  نجيب   Dألستا� صديقنا  عند  >�لقبس<  في   cُنشر

٢٩/ ١٩٣٠/١١" (مجاهد).
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مقدمة كتا� >�لبعث<

نشرc سنة ١٩٣١ (١)

في  ��لفسو�  �إللحا.   T�D� ��لبحر،  �لبر  في  �لفسا.  ظهر 
�أل�g، حتى (صبح �لمعر�u منَكر�ً ��لمنَكر معر�فاً ��لقابض 
 >C�. >�لمجدِّ �لجمر، ��ستطا� هؤال%  كالقابض على  .ينه  على 
(عد�% �هللا على �لدين ��للغة، يريد�C) C يصير �لدين ,لحا.�ً ��للغة 
لهم من حجة  �يناضلوC عنه، �ما  عامية، �يجا.لوC في Dلك 

غر- 
ث< 
 �
في 
من 
 (
ثم 
صة 
ا، 
فة. 
(نا 
ها 
ر�� 
يم 
سنة 
ي" 
الة 
 >i

______________________
(١) هذ[ هي مقدمة �لعد. �أل�� من كتا� >�لبعث< �لذ) صدg في غر- 
�لمحرi سنة ١٣٥٠ (١٩٣١/٥/١٩)، �هو غير مجلة >�لبعث< �لتي 
جما.�  غر-  في  �أل��  عد.ها   gصد  ،gبشهو Dلك  بعد   cgصد
�أل�لى من �لسنة نفسها. �قد ��g جد) gحمه �هللا قصة >�لبعث< في 
�خر �لحلقة �لخمسين من Dكرياته فقا�: "�مّما كاC سنة ١٩٣١ من 
(حد�� في تاgيخ حياتي ,صد�g مجلة >�لبعث<... (صدgُتها �حد) 
(�ًال بعنو�C: >�لبعث، كتا� ,سالمي يصدg في (جز�% متتالية<، ثم 
�لرخصة  تأخذ   C) لتهذيب ��لتعليم< على� كاC �التفا� مع >جمعية 
(عضائها،  من  مسؤ�ًال  مدير�ً  لها  �تعّين  عليها،  �تنفق  بإصد�gها 
�يكوC لي (مر �لتحرير كله... ثم جا% بعد خمس عشر- سنة َمن (خذ 
 cغير ,سالمي" (�لذكريا ��سم �لمجلة �إلسالمية، فجعله �سمًا لحز

١٦٢/٢) (مجاهد).
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,ال  �لغربي   sقتبا� في  �ال  (نه شرقي،  ,ال  �لشرقي   gستنكا� في 
(نه غربي، فإ�D خالفَتهم �كشفت بنوg .ليلك عن َسو(- ��gئهم، 
�(تيتهم بالحّجة �لد�مغة ال gَّ. لها ��ليقين �لمطلق ال شك معه، 
�خانهم �لمنطق ��لعقل، �ضعو� (صابعهم في ��Dنهم �صاحو� بك 

(C: �سكت يا جامد!
�لصحف  بعض   C) (مرهم  على  �(عانهم  (gzهم  من  �َشدَّ 
��لمجالc معهم، يحّرgها (ناs منهم، قد (عطو� �لشيطاC عهد�ً 
خر�� �سعاً في منا�(ته ��لنَّيل  (C ال ينصر�� �لدين بحا�، �(C ال يدَّ
منه، فتر�هم ال يتقاعسوC عن gميك بالتعصب ,�D (نت تمسكت 
ما  بكل   Cيتمسكو� �بصير-،  َهد)  عن  شعائر[  �(قمت  بدينك 
جا% من (�gبا عن تقليد ��حتذ�%، �لو كاC سخافة �سفالة �تهتكاً 

.Cنهم �لمتمدنو) Cيزعمو� ،ً�gفجو�
كأCّ �لتعصَب -في g(يهم �لفائل(١) �منطقهم �لمنكوs- هو 
�لزكا-  �إليماC باهللا �مالئكته �كتبه �(نبيائه، �,قاi �لصال- �,يتا% 
�صوg iمضاC �حج �لبيت، �صد� �لمعاملة �حسن �ألخال�... 
 gلزندقة، �سفو�� �إللحا.  �لتمّدC هو   Cكأ� .iهذ� هو �إلسال�
 ،cلقهو�� �سكنى  �ألمو��  �تبذير  �ألzيا%،  �عبا.-  �لنسا% 
�لخدين �تصفيف  ��لغر�i ��لسكر ��لعربد-، �صقل  ��لمغاzلة 

�لشعر ��لرقص ��لتدخين... �هذ� ما هم فيه!
فأ) �لفريقين (هد� سبيًال: �لمؤمنوi) C �لجاحد�C؟ ��لرجا� 

______________________
(١) �لر() �لفائل هو �لر() �لتافه �لضعيف، نقو�: فا� (يفيل) g(ُ) �لرجل، 

�فا� �لرجل في g(يه (مجاهد).
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(i �لمخنَّثوC؟ ��لعلما% (i �لجاهلوC؟ ��لصا.قوi) C �لمنافقوC؟
له  �ننتصر  �لتعصب  عن  ند�فع   ،Cمتعصبو فإّنا  فنحن  (ما 
على gغم (نف من يأبى، ألC فيه حفظ .يننا �بقا% كياننا �سعا.تنا 
�نجاحنا، �ألC هؤال% �لمجد.ين ير���C باإللحا. gيا% �قلوبهم 
�جو�gحهم تشهد -لو (نطقها �هللا- ,نهم لكاDبوC، �يجذبوC ,ليهم 
فنبذ�[ �عاَ.�[،  يعرفو[،  فلم  �لدين  �لذين جهلو�   Cلشبا� هؤال% 
تجّرهم  (بد�ً  فهي  فرسه،  بذَنب  �أل�gبي  من  فتعلقو�  Dهبو�  ثم 
�هم (بد�ً معها، �لكن نصيبهم منها ما يخر* منها! يمسحوC به 
��gسهم �يغسلوC به �جوههم �(يديهم ,لى �لمر�فق �(gجلهم ,لى 

�لكعبين، �ينا.�C: لتحَي �لحضاg- �ليسقط �لجمو.!
�لدين   iهد على   C�g.قا (نهم  (نفسهم  لهم  َلت  سوَّ �قد 
بخز)  نطقت-  -لو  تنطق  مقالة   �ّgُ� �فصولهم،  بمقاالتهم 
� كاتب ما خلقه �هللا في عّيه �ضعفه ,ال لتظهر ّgُ� !صاحبها �لعنه
 iَقلَّ فيهم َمن يبصر مد�خل �لكال� !]gمنزلة �لبليغ في قّوته ��قتد�
�مخاgجه �يميز شريَفه من مر�Dله �بليَغه من ساقطه. �ما كل َمْن 
َخطَّ بالقلم كاتباً �ال كل َمن لّوpَ بالسيف بطًال! �,C هنا� لشيئاً 

�سمه �لغر��g� C,� ،g%[ لشيئاً �سمه �لعجز.
على (C �لخطب قد َعمَّ ��لبلية قد عظمت، حتى ,C �مر(- 
 cيقاgَ�ُ ّين لها، فأخرجتz� في منخرها Cفي حما- عطس �لشيطا
ْتَها >مجلة<، عملت فيها على ,حال� قر�c�g �لمؤتمر �لنسائي  سمَّ
 cمتبّرجا cشي% ُيسّمى َمْجَمع نسو- سافر� (ّ) (g.) ما لست �))
حسب  كما  �َحِسَبت  َ�َ�ْحيه،  �هللا   (ِ� محلَّ   (cمميال  cمائال
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�لقا.يانيوC �لكفر- (C �هللا تاgكهم �ضاللهم، ال يبعث لهم من يطبع 
بالحق على قلوبهم �يضر� على (يديهم فيخزيهم �يمحقهم. �لو 
كاC �ألمر (مر هذ[ �لمجلة �حدها لَحَطْمَناها �(هَلها َحْطَمة ��حد-، 
�لكن للشر (نصا�gً، ��لشر مخذ�ٌ� �(نصاgُ[، ��هللا غالٌب على (مر 
رين كافرين، (� مجد.ين ماgقين،  �خاDٌ� (عد�َ%[، �لو كانو� مبشِّ

(� مرتّدين قا.يانيين.
*   *   *

(ال ,C هؤال% �لمجد.ين (عد� علينا من عدّ�نا ألنهم منا، 
 Cما هذ[ �لعقو� �لتي يفكر� (gهم �با% علينا �ُسبَّة لنا. �ما ند�
بها، �ما نعلم ما هذ� �لمنطق �لذ) يعتمد�C عليه: تر� �لرجل 
منهم فتر� ما شئت من علم �فهم، فإ�D جا% Dكر �لدين �جدَته 

-حين يذمه بالباطل- (جهل �لناs �(شّدهم ُعر�ماً (١) �حماقة.
بالناs �(سمع  (ختلط  ما   -gند بأDني -على  �لقد سمعت 
(حا.يثهم- ��حد�ً ممن َتُعّدهم هذ[ �ألمة قا.تها �َمن تر�[ (خلص 
�لناs لها، �كنت في .�g[ فسمعته يذiّ (كبر عالم في .مشق في 
حين (نه يمدp بطريق �لنصا�g، ال يذ��D i لجهل �ال يمدp هذ� 
لعلم، (ستغفر �هللا عشر�ً (C (نسب لذ�� �لجهل، �لكّنما هو �لعد�% 

للدين، بل هو �لعد�% لإلسالi خاصة ال للدين عامة!
��يل �لمجد.ين ما (جهلَهم! يبيعوC .ينهم �شرفهم برضا 
هؤال% �أل�gبيين، ثم ال يرضوC عنهم �ال يلتفتوC ,ليهم، فهم (بد�ً 

______________________
(١) شد- �شر�سة �خصومة (مجاهد).



١٦٤

يلحقونهم �لكنهم ال ير�C ,ال (.باgهم... صد� �ألعشى:
ـَقْت gَُجـًال ـْقـُتهـا َعَرضـاً �ُعـلِّ ُعلِّ

ُجُل َق (ُخر� غيَرها �لرَّ َغير)، �ُعلِّ
يقولوC لنا: ال تذكر�� �لدين، بل فاDكر�� �لوطنية، �Dكر�� 
�لعر�بة، نحن عر� قبل (C نكوC مسلمين... �لكن (خبر�ني (يها 
�ألDكيا%: ما�D كاC �لعر� لوال �إلسالi؟ �(ّ) مجٍد لهم لوال[؟ 
 iقد فتحو� �لعالم �.ّكو� �لعر�¢؟ (ليس باإلسال iليس باإلسال)
�للغة -�هي  (كانت هذ[  �لعمر�C؟  �لحضاg- �شا.��  (نشؤ��  قد 
(كانت  �لخالد؟  �هللا   �كتا  Cلقر�� لوال  حية  تبقى  �لعر�بة-  gكن 
َتْسلم لكم لو لم ينشئ �لقر�Cُ هذ[ �ألمَة �لمجاهد-، �لتي gفعت 
بد��- لم يكن في  �لتاgيخ مثيًال من  لها  .عائم حضاg- لم يشهد 
�لبد��- (عر� منها، �شا.c َمَدنّية .�نها كل مدنية من َبيد�% قاحلة 
�َمْهَمٍه َقْفر، ثم (�gثتكم صرpَ مجد شامخ �لذ�g (قامت (gكانه 
على .ما% (بنائها �(��gحهم �gفعت (سسه على �إلسالi �تعاليمه، 
 ،Cبقة �إليماg قابكمg حين نزعتم من sفنزعتم منه حجر �ألسا
�التفا�، ضعفا%  بعد  فأصبحتم مختلفين  تحته،  �تفرقتم  فهو� 
تكم  (zمَّ فامتلك  �لعدّ�  �لعز، �طمع فيكم  بعد  (Dّال%  �لقو-،  بعد 
فيه �(جمل  (نتم  ما  فأ�لى لكم  �لَعْجما��c؟  �صّرفكم تصريف 

بكم!
*   *   *

(ال ,ننا لم نجد بد�ً -�هذ[ هي �لحا�- من (C نتقدi فنقف 
�لدين  لهذ�   Cيصّوبو ال  من خصمه،  �لخصم  موقف  هؤال%  من 



١٦٥

سهماً ,ّال g..نا[ عليهم فجعلنا[ في نحوgهم، �ال نّدخر طاقة في 
 ،�نشر محاسن �إلسالi �كشف مفاخر �لتاgيخ �نبش كنوz �أل.
حتى ير�� بأعينهم (C �لتر�� �لعربي ((� بالكلمة �ألخر�: �لتر�� 

�إلسالمي) قّيم �جليل، ثم ليرضو� (� ليغضبو�:
,gَ �Dِضَيْت عّني ِكر�iُ عشيرتي              

فال ��z َغْضَبانـاً علّي لئاُمهـا
عن  ند�فع  ألننا  بقوته،   Cمؤيَّد� �هللا   Cبعو  Cظافر� �نحن 
بالحجة  �لحجة  لمقاgعة  َمن يصمد  .ينه، �ألنه ليس في هؤال% 
��لدليل بالدليل. �ما نريد منهم ,ال (C يعترفو� بكفرهم ��gتد�.هم 
(�نعوD باهللا) (� يكونو� مسلمين حقاً، ال مسلمين جغر�فيين (كما 
من  �ألمير شكيب). �كيف يكوC مسلماً  �لمجاهدين  يقو� سيد 
يجهل من �إلسالi كل ما جا�z �سمه، �يستحيي (C يقيم شعائر[ 

�(C ينتصر له ,�D نا� منه �لجاهلوC؟
�إلنس  �جتمع  �لو   ،iلقو� (يها   Cثِْنتا هما  لهم:  قلنا  �قد 
سّركم  في  مسلمين  تكونو�   C) ,ما  بثالثة:  لهما  (تو�  ما  ��لجن 
�جهركم �ِجّدكم �َهْزلكم �بيوتكم �مجامعكم، �,ما (C تخرجو� 
من �إلسالi �تخلعو� gبقته من (عناقكم �تنفضو� منه (يا.يكم... 
�,CD يجد �إلسالi ِعَوضاً منكم �ال تجد�C منه ِعَوضاً، ألC .يناً 
يصبحو�   C) يضير[  ال   (١)Cمليو ثالثمئة  �(هُله  بحفظه  �هللا  تعّهد 

ثالثمئة مليوC ,ال مئة!
______________________

 uخمسة (ضعا iنشر جد) هذ[ �لمقالة، �هم �ليو i(١) كانو� كذلك يو
Dلك (� يزيد�C (مجاهد).
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 ،iإلسال� محاسن  نشر  ,ليه:  نرمي  �لذ)  هدفنا  هو  هذ� 
�بنا.قنا، �لكنهم  بسيوفنا  بأقالمنا �(لسنتنا ال  �محاgبة خصومه 
 ��D ما� .iهللا- كالماً (شدَّ عليهم من �قع �لسها� Cبعو- Cسيجد�
,ال (ننا نكتب حفظاً لغيرهم من �إللحا.، ال طمعاً بهم (C يعو.�� 
,لى �إليماC، �لن يعو.��... ,ال بقو- من �هللا، �ال حو� �ال قو- 

,ال باهللا �لعلّي �لعظيم.
�لطنطا�) ((بو �لهيثم)

*   *   *
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(gجا�... (i نسا%؟
نشرc سنة ١٩٣١ (١)

(نا �مر� ال (عرu ,ال �لحق سبيًال، �ال (بالي -,�D ما قلته 
�(gضيت gبي- (C (ُسخط �لناs (جمعين.

عنهم  �.فاعاً   �للشبا  ً�gنتصا�  sلنا� (كثر  من  كنت  �لقد 
�تأييد�ً لهم، �لكني �جدc �لَكْيل قد طفح ��لحو� قد �متأل، 
في  �لكلمة  بهذ[  فقذفت  بقية،  تأّنثهم  على  �لصبر  في  يبَق  �لم 
�جوههم. (ستغفر �هللا (C (عني �لشباC جميعاً، بل (�لئك �حدهم، 
�أل�لئك �حدهم (قو�: ,�D لم تعجبكم مقالتي فاDهبو� فانطحو� 
>َبَر.�<،  ما%  بأفو�هكم  ��بتلعو�   ،>Cقاسيو< صخر  بر��سكم 
فإنكم ال تكسبوC,- C فعلتم- ,ال قطع ��gسكم �لمحطمة، �ما 

يحفل بكم ,ال (خر� من (مثالكم.
�لُجَمل   uخرz) ال   ،zيجا,� بصر�حة  كلمتي  سأقو�  ,نني 
�ال (نّمق �لعباc�g، فما هو بَموطن خيا� �ال هو بميد�C بالغة، 
�لعميم. �(ّ) بال%  �لمستطير ��لبال%  بالشر   gلُمنذ� بل هو موقف 

______________________
 gلبعث< �لذ) صد�< �(١) نشرc هذ[ �لمقالة في �لعد. �أل�� من كتا

في غر- �لمحرi سنة ١٣٥٠ (١٩٣١/٥/١٩).
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يعد� ُخسر�C �ألمة مستقبَلها �ضياT �ستقاللها؟ �(َ�لى به يضيع 
,g �Dجالُه هؤال%!

(بد�ً   Cَتْسَعْو فأنتم  (َساَ%كم (C �هللا خلقكم gجاًال،  �يَلكم، 
لوC شعوgكم  �ُتَرجِّ َتُحّفوC �جوهكم  (بد�ً  بناc، �(نتم  لتعو.�� 
 Cبتسامكم، �َتميلو� Cكالمكم �ُتكثر� Cيحكم، �تلّينوg Cتطّيبو�
 ...Cال تستحيو� Cسقطتم تفخر� �D,� ،Cتغنجو� Cَتغمز�� Cُتميلو�

�... مّما لست (Dكر[:
فُظنَّ شّر�ً �ال تسأْ� عن �لَخَبِر!

*   *   *
(سر-  من  (عرفه،  طالب   (Cفال (شبا[  (كثر  (�ما   >Cفال<
>�لتجهيز< �كأنه في حسن  محترمة c�D شرu ��جاهة، .خل 
�لكن  �لطاهر.  �لمال�  صوgته  �جما�  عنصر[  �طيب  (خالقه 
لّيَن  -كصاحبنا-   Cكا  �D, سّيما  �ال  �لطالب،  على  شرٌّ  �لجما� 
 (�D فيه  ُيطمع  جماله   Cأل �لقلب،  طّيَب  �لِقيا.  سهَل   iلكال�

.Cألغر��، �لينه ُيبّلغهم منه ما يريد��
عا¢ صاحبنا حيناً ما ننكر من (مر[ شيئاً، ثم فسد بين عشية 
 Cيعاشر �يخالل، فيجر[ (خّال�[ من مكا p�g لك (نهD� ،ضحاها�
,لى مكاC حتى يبلغو� به �لسينما، �هي مصدg �لد�% �(صل كل 
�لسمعة مذموi �ألخال�، �قد   � منها ,ال ملوَّ بال%، فال يخر* 
(نا بذلك، فأجهد نفسي في نصحه  �لسير-. �(علُم   pممد� Cكا
بتر� من يصاحب، فال (صنع  ُ�ْسعي ألقنعه  �,صالحه، �(بذ� 
�لعاgضة،  �قو-   Cللسا� َبْسطة  من  (�تيُته  ما  gغم  شيئاً  Dلك  في 
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�gغم ما هو عليه من سرعة �النقيا.، ألC �لقوi قد ملكو� عليه لُبَّه 
 ،]gنذ)� ]gهب ,لى (بيه فأحّذDفال يكا. يستقل .�نهم بتفكير. فأ
فيهتّم باألمر (ياماً ثم ينسى، فأيأs فأ.T �لولد ��لو�لد �(�ليهما 

ظهر).
على (C هذ� من صالحي �آلبا%، �هنا� من يضحك ,�D قلت 
 Cبنك قد سقط، �يقو�: "ما عليه شي، شو هّو[ �لد"! كأ� C, :له
حى من �لوجو.،  �لنخوَ- قد Dهبت من s��g �لناs ��لشرuَ قد �مَّ

�(صبحنا ,باحيين ال يهّمنا ِعر� �ال ير.عنا .ين!
*   *   *

 Cيعلمو �هم  gجاًال،  كانو�   �D,  Cلشبا� يتجّمل   iَعال�
�با�هم  �(ين  �لرجا�؟  من  به  يتقربن  �لنسا%  مفخر-  �لجما�   C)
شي%  كل   Cيعلمو هم   i)  ،Cغافلو  Cنائمو (هم  �(مهاتهم؟ 
يسر�  �للص  عن  �نامو�  (بنائهم  عن  غفلو�   C,� �يسكتوC؟ 
 ��أل يقتل  �كيف  ينتبهوC؟   �Dلما�  Cيسهر�  iَفعال (عر�ضهم، 

�بنَته ,�D صاcg َبِغّياً، �ال يبالي بابنه يصبح قريباً من Dلك؟
لنا (C نفهم (C هذ[ عاقبة �لتجّد. �لز�ئف ��لرقّي   Cَِيْأ (فلم 
�لمزعوi؟ (لم يأCِ لنا (C نفهم (نه ال صالp لهذ� �لفسا. ,ال بالدين، 

فنعو. ,ليه �نقف عند (مر[ �نهيه؟
بالنسا%  �لتشبه   C) معها Cتربية .ينية -يعلمو gُبَِّي هؤال%  لو 
حر�i- لما نشأ ما كاC مّما نشكو منه �ليوi فال نجد ُمْشكياً (١) �ال 

______________________
(١) يقا�: (شكا[ على ما يشكو[، () (عانه �(��z سبب شكو�[ (مجاهد).
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ُمغيثاً، �لو كاC هؤال% يقيموC �لصال- على �جهها �يعرفوC من 
(مر .ينهم ما يجب (C يعرفو� لما سقطو� هذ� �لسقو� �ألخالقي 

�لمريع.
 C) >ugلدينية من برنامج >�لمعا� iلعلو� Tال ليعلم من نز)
لتنتبه �ألمة  هذ� كله جريمة من جر�ئمه �سقطة من سقطاته! (ال 
,لى تالفي هذ� �ألمر قبل (C تصبح �لمد�sg كلها مو�خير! (ال ال 
َيَدَعنَّ �مر� �بَنه يذهب ,لى �لسينماc �لو قالو� له ,C فيها ��gية 
(.بية... كذبو�، ما فيها (.بي �ما في (هلها صالح! �ال يغَفَلنَّ عن 
مر�قبة �بنه مهما بلغ. �من كاC من (حالs(١) �لسينماc ��لمقاهي 
�لر�شدين  �با�[ �لخلفا%   Cفاحتقر[، �لو كا cُعّبا. �لموضا �من 
رين، �ليسمع هذ� من له (DُُناC، �سالi على  �(سرته �ألئمة �لمطهَّ

من سمع فوعى.
*   *   *

______________________
(١) من قولنا: َحِلس بالمكاC �فيه: لزمه �(قاi فيه، فهو َحِلس �(ْحَلس، 

�يقا�: هو ِحْلس بيته: ال يفاgقه، ��لجمع (حالs (مجاهد).
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iمحاسن �إلسال

�لصال-
نشرc سنة ١٩٣ (١)

�لصال-  ,لى  نحتا*  ال  "نحن  يقو�:  مّمن  (سخف  (جد  لم 
ألنها نوT من �لرياضة، �ألننا نترّيض كل يوi"... ألC هذ� �لقائل 

لم يدgِ ما هي �لصال-.
�لصال- gياضة، �لكنها gياضة للنفس �لخالد- ال لهذ� �لجسد 
�لمصلي   C,� �لعالم.  هذ�  ��نقطاT عن  باهللا  �تصا�  هي  �لفاني، 
ال يز�� ير� �لدنيا تتضا%� في عينيه �تصغر حتى ال يبقى لها من 
بأنه ليس في �لوجو.  (ثر، فال يفكر ,ال في �هللا جلَّ �عّز، مؤمناً 
من يقدg على نفعه �ضّر[ ,ال هو، �يستقر هذ� �إليماC في نفسه 
ثم يفيض على لسانه فيقو�: >ال ,له ,ال �هللا<، () ال موجو. غير[ 
يؤّثر في هذ� �لكوC، فألgجعنَّ ,ليه �ألِقَفنَّ ببابه �عند (مر[ �نهيه، 

فإ�D فعلت (غناني �(gضاني �(بلغني من كل شي% ما (gيد.
 iهذ[ هي �لصال- �لتي تنهى عن �لفحشا% ��لمنكر، فال ُيْقد

______________________
 gلبعث< �لذ) صد�< �(١) نشرc هذ[ �لمقالة في �لعد. �أل�� من كتا

في غر- �لمحرi سنة ١٣٥٠ (١٩٣١/٥/١٩).



١٧٢

عليهما من يعلم (C �هللا مّطلع عليه �(نه سيقف عما قليل بين يديه، 
�(نه ,C سأ� عبا.[ �لم يسأله كاC كالذ) يدخل على �لملك فال 
 gيسأله حاجته ثم يخر* فيتوسل ,لى خا.مه �يطلبها منه، �ال يقد

عليها هذ� ,ال بأمر سيد[!
لقد �ختلفو� في عقا� تا�g �لصال-، �لكن (كبر عقا� له 
هو حرمانه من هذ[ �للذ- �لعظيمة، لذ- �إليماC ��الطمئناC �لتي ال 

توَصف �ال تد�gَ بوصف:
ال يعرu �لعشَق ,ال َمن يكابد[

بـابَة ,ال من يعـانيهـا �ال �لصَّ
فيه  يطمع  �ال  مخلوقاً  يرهب  ال   ،Tلمصلي جر)% شجا�
(ُِجْبك، ��طلب مني  �لخالق يدعو[ (C سلني   cألنه يسمع صو
(ُْعِطك، ��.ُعني (ستِجْب لك. (فتدT �هللا �تقصد �لعبد �لضعيف؟

*   *   *
�لمصلي ,نساC كامل gقيق �لشعوg حي �لعاطفة، ألنه يفيق 
كل يوi َسَحر�ً، ��لليل خاشع ساكن، ��لكوC صامت ها.f ال 
ُيسَمع فيه ,ال صد� صوc �لمؤCD �لعذ�، فير� جما� �لطبيعة 
�يشهد ساعة �لتجلي ��لنوg، في حين (C تا�g �لصال- يغط في 

نومه غطيط �لَبْكر!(١)
�لمصلي صا.� �لمو�عيد قو) �إل�g.-، ألنه يريد �لنهو�، 

______________________
(١) �لَبْكر هو �لَفتِّي من �إلبل، ��ألنثى َبْكر-، �منه قولهم: >جا��� على 
َبكر- (بيهم< (�ال تقل: عن بكر- (بيهم) () جا��� جميعًا (مجاهد).



١٧٣

فيدT فر�شه �لوثير �ما فيه من �gحة �.u% ثم يعمد من فوg[ ,لى 
يز��  يريد (C يقوi، فال  تا�g �لصال-   C) في حين ،.gلبا� �لما% 
�لسرير  تر�   �Dفإ َمّس،  به  كمن  �يقعد   iيقو�  �كالكال يتمّطى 

�ستقبل �ألgيكة، �,�D قاi عن �ألgيكة �بتدg �لكرسي!
�من (C) .�g يطلب من تا�g �لصال- �فياً مخلصاً كاC كطالب 
�لتدليل  �لناs من يقدg على  فإنه ليس في   !gنا �لما% جذ�-  من 
��إلثباc بأC �لصال- ُمضّر- (� غير الzمة، بل هو يعترu بفائدتها 
�يتركها. ,نه يضر نفسه، �من َضرَّ نفسه فَأْ�لى به (C يضر غير[، 
�من ال يفي لربه بخمس صلو�c في �ليوi لن يفي ألمته �بال.[.

�قعو.�ً، بل ,C هذ�  �قياماً  �لصال- ليست gكوعاً �سجو.�ً 
كله بمثابة �لجسد منها، (ما �gحها فهي �لخشوT؛ فمن لم يخشع 
ميتاً، �ال خشوT لمن  في صالته كاC كمن يرفع ,لى �هللا جسد�ً 

عقله في بيته (� .كانه، �في تجاgته (� �لد[.
*   *   *

ال تحا�� (C تقنع تا�g �لصال- بلز�مها �تسر. له فو�ئدها 
�ما �g. فيها، بل �سَع لتذيقه لّذتها. �كثير�ً ما كنت (نصح �لرجل 

ثم (ضطر (C (قو� له:
عذgتني        (قو�  ما  تفهم  كنَت  عذلُتكالو  تبو%   C) (طمع  كنُت   �)
�علمُت (نك جاهل فعذgُتكالكْن جهلَت مقالتي فعذلتني         

�صلى �هللا على محمد، لقد كانت قر- عينه في �لصال-.
*   *   *



١٧٤

�لفاجعة

نشرc سنة ١٩٣١ (١)

على  .�سو�  لقد  طر�بلس(١)...  في  �لو�قعة  �قعت  لقد 
�هتكو�  �لرجا�  قتلو�  لقد  �لرسو�،  شتمو�  لقد  �لمصاحف، 
ر�� �ألطفا�. لقد سخر�� من �لموc �(تو� كل  (عر�� �لنسا% �نصَّ

منكر �فظيع! 
كل Dلك نز� بالمسلمين في طر�بلس �لغر�، �هم ,خو�ننا 
بالعربية   Cقبلتنا، �ينطقو �لكعبة  ,لى   Cبنا، �يصّلوg �هللا   Cيعبد�
 �Dبما� (جلهم؟  فما�D صنعنا من  بنا،  َيِحّل  بهم  لغتنا، �ما حل 
بضائَع  قاطعنا  هل  منكوبيهم؟  ,لى  بالما�  بعثنا  هل  ساعدناهم؟ 
نز�  ما  تنفع- على  �الحتجاجاc -�قّلما  (gسلنا  ظالميهم؟ هل 

بهم؟ 
______________________

 gلبعث< �لذ) صد�< �(١) نشرc هذ[ �لمقالة في �لعد. �أل�� من كتا
في غر- �لمحرi سنة ١٣٥٠ (١٩٣١/٥/١٩).

�لعثمانيين،   iيا) في   ��لغر طر�بلس  تدعى  �كانت  ليبيا،  في   ()  (٢)
معجم  في  كما  �ليا%)  (بتشديد  لوبيَّة   �) لوبيا،  هو  �لقديم  ��سمها 
 Cَهَلها (لو�) iكانت يومئذ تحت �الحتال� �إليطالي �لذ) سا� .cياقو

�لخسف ��لعذ�� (مجاهد).



١٧٥

في  �سرنا  خطبتين،  خطبنا  منه:  بأعظم  قمنا  �لكّنا  ال، 
مظاهر- خطوتين، ثم نسينا كل شي%! 

,ال ,C فاجعتنا بنسياننا (مَر ,خو�ننا (ََجلُّ من فاجعتهم بما �قع 
عليهم.

نا به، �مين. �للهّم gّ.نا ,لى .ينك �قوِّ
*   *   *



١٧٦

ما ��g% �ألكمة

نشرc سنة ١٩٣١ (١)

لقد كاC لنا بد من كتابة هذ� �لمقا� قبل (C يستفحل �ألمر 
بالحقيقة   Tلصد� بد من  (ما �قد كاC كل ��D فال  �لبال%،  �يعم 
��لجهر بها، حتى يعلم �لناC) s كثير�ً من هذ[ �لفحوP �هذ[ 
 C)� ،لباطل� �ُتبَنى على  �لخديعة  تنطو) على  ,نما   cالمتحانا�
كثير�ً من َحَملة �لشها.�c ما (خذ�� شها.�تهم لتبريز في علم (� 
َنْبغ في فن، �لكّنما هو �لنَّْبغ في فن �الحتيا� ��لمهاg- في صناعة 

:Cلبيا� fgلى �لقا,� ،>cاللتماسا�<
قر(c مر- -�ال (Dكر (ين �ال لَِمن- هذ[ �لكلمة: >,C بال% 
�لبشرية �تأخر �لعلم ,نما سببه هذ[ �لشها.�D)� !>cكر (نني عجبت 
منها �حسبت (C بصاحبها ِجّنة، �,ّال فعالiَ يكوC �لفسا. نتيجة 
,ال   c�.لشها� نبذ  في   Cيكو �هل  �لخير؟  ثمر-  ��لشّر   pلصال�

,هما� �لعلم ��لقضا% على (هله؟
,ثر  فصوٌ�  �لحيا-   pمسر على  �تبدلت   iأليا�  c َكرَّ ثم 
فصو�، فإ�D ما كنت (نكر[ (نا (شّد �لناs ,يماناً بصحته �.فاعاً 

______________________
(١) في >�ألياi< بتاgيخ ١٩٣١/٦/١٨ (١ صفر ١٣٥٠).



١٧٧

عنه. ,C �لشها.- (�� مرحلة من مر�حل �لعلم، �لكن هنالك من 
يحسبونها �خرها! �هل للعلم من �خر؟

لم يحَظ بالعلم ُطّر�ً (حٌد(١)               ال  �لـو  ماgسـه  (لَف  سنه
,ّنمـا   �لـعلُم   كبحر   �zخر             فاتَِّخْذ من كل شي% (حسَنه

سقر�� شيخ �لفالسفة، �لذ) (نفق في سبيل �لعلم حياته، 
قا� حينما (.gكته �لوفا-: �آلC علمت (ني ال (علم شيئاً. �نيوتن 
شاطئ  على  كأطفا�  �لعلم  في  ,ننا  قا�:  �إلنكليز)  �لعالمة 
 uلصد� من  بِقَطع  يمو*  حين  �لمو*  ,ليهم   uيقذ �zخر،  بحر 
�لبحر ما تعلم. فإ�D كاC هذ�  فيحسبونها كل ما في �لبحر، �في 
حظ نيوتن �(مثا� نيوتن من �لعلم، فما هو حظك (نت (يها �لعّالمة 

�لجليل صاحب شها.- �لبكالوgيا ��لليسانس(٢)؟
 c�.لشها� gألمر لم يقف عند هذ� �لحد، حد ضر� C) على
فيه نصيب عبا. �هللا جميعاً.  �لعلم، �لو �قف لكاC نصيبنا  على 
�لكّن هنا� شيئاً نميز منهم به، �هو (C �لفحوP (يضاً ال تكا. 
 :Cلشر (مر�� gمصد C, :طيل فأقو�) C) تتم على عد�. �ما (حب

�اللتماs ��الحتيا�.
ْ� عنه �ال حر* �ال ,ثم، بل قل ,C شئت  (ما �اللتماs فحدِّ
-�(نت صا.�- ,C �اللتماs فو� �لكفاية �فو� �لحق �فو� كل 

______________________
(١) طر�ً (بضم �لطا%) () جميعًا، �هو منصو� على �لمصدg (� �لحا�، 

تقو�: جا��� طر�ً �مرcg بهم طر�ً، ,لخ (مجاهد).
�لجامعة  شها.-  هي  ��لليسانس  �لعامة،  �لثانوية  هي  >�لبكالوgيا<   (٢)

�لدنيا، (� هي �لتي يسميها �لناs �ليوi >�لبكالوgيوs< (مجاهد).



١٧٨

شي%، �,C قر�بة كبير �صحبة �zير خيٌر لصاحبها من علم �لعالمين 
�Dكا% �لناs (جمعين، �ما في �لناs من يجهل هذ�.

�(ما �الحتيا� فعلى لونين: �الحتيا� في �لفحص، ��الحتيا� 
خاg* �لفحص. فاالحتيا� في �لفحص تتجّلى فيه �لعبقرياc �يبد� 
فاً بها َمن ال يعرفها  �لذكا%، �لوال (C يكوC تعد�.) هذ[ �لطرَ� ُمعرِّ

لفعلت. �(ما �الحتيا� خاg* �لفحص فال يكا. يقف عند حد.
*   *   *

على (C �لذ) يهمنا هو �لبحث في طريق �إلصالp، �هذ� 
بعض ما ينبغي على �لوg�z- �الهتماi به:

١- مر�قبة �لطال� (ثنا% �لفحص. �ال بد لذلك من تهيئة مر�قبين 
.Pقيمة �ألمانة �(همية �لصد� ��إلخال �(�فيا%، �,فهاi �لطال

على   uإلشر��� �لثانوية  �ألهلية   sgلمد�� مر�قبة   -٢
فحوصها، حتى تتم �لتسوية �لعلمية (�ما لها �آلC من �جو.) بين 

صفوفها �صفوu مدgسة �لتجهيز �لحكومية.
 C) �لفحص  (سئلة  (َُمنا%  على  ��لمو�ثيق  �لعهو.  (خذ   -٣

!Cلُيخبر� Cنهم �آل,� ،�ال يخبر�� بها (حد�ً من �لطال
 >Pتسمى >لجنة �لفحو ugلمعا� -g�z� ٤- تأليف لجنة في
لتتولى تحقيق هذ� �لمشر�T �تأمين �لغر� �ألصلي من �لفحص.

�ما هذ� كله ,ال طرu يسير مما هو في �لحقيقة ��لو�قع، 
�gبما عدنا �(سهبنا �فّصلنا ما (�جزنا[ هنا �(جملنا[.

*   *   *



١٧٩

في سبيل �لمقاطعة

نشرc سنة ١٩٣١ (١)

(� حا.  فيها  �لمقاطعة، فمن قصر  تعاقدc على  قد  �ألمة 
عنها فقد نقض �لعهد، �من نقض عهد �ألمة فهو: خائن!

(بالي  (قولها ال (جمجم(٢) فيها �لقو�، �(gسلها ,gساًال ال 
َخَسأ  فشلت.  �لمقاطعة   :Cليقولو �,نهم  �قعت!   s)g  () على 
هؤال%، ,C شيئاً تريد[ �ألمة ال تستطيع قو- في �لدنيا (C تحو� بينها 
�بين ,كماله، �ما �ختصمت �ألمة �قو- (خر�، حكومًة كانت (� 
 -gلثو�  �شركة (� هما معاً، ,ال كاC �لظفر -كما يقو� (حد كّتا
�لفرنسية- لألمة ال محالة. �ال غر�، فالحكومة ,نما تسطو �تحكم 
�تأمر فُتطاT ألC �ألمة قد منحتها شيئاً من سلطتها �خّولتها حق 
مماgستها، �ما مثلها �مثلها ,ال كمثل ,خو- ُكُثر �gثو� عن (بيهم 
(�gضي �قصو�gً فوّكلو� ��حد�ً بأمر ,.�gتها �تنظيمها، فقاi بذلك 

______________________
(١) في >�ألياi< بتاgيخ ١٩٣١/٦/٢٩ (١٢ صفر ١٣٥٠).

(٢) َجْمَجَم فالCٌ: لم يبين كالمه، �جمجم كالَمه: (خفا[. �هذ[ �لمفر.- 
تد�g كثير�ً في بو�كير علي �لطنطا�)، �هي �ليوi مهجوg- (� تكا. 

(مجاهد).



١٨٠

على (حسن ما يقوi به �كيل، ثم قا� لهم: هذ[ �ألg) �gضي 
ال يناzعني فيها مناTz �ما لكم منها شي%! فإ�D َجُبنو� عنه �هابو[ 
,gثهم  (خذ��  فطر.�[  به   ��gثا  C,� �(ضاعو[،  مالهم  خسر�� 

��ستعا.�[.
.�مت  ما  �لحكومة  تدّخل  من  �لمقاطعة  على   uخو فال 
به من   Tباطًال �تنز �لحق  به  تقلب  �لذ)   pلسال� ال تملك Dلك 
�لقلو� ,يماَنها، �ما .منا نجاهد بإيماننا �لذ) ال يتزعزT �بقلوبنا 
�لتي ال ترضى باالستقال� بديًال، �ما .منا نطالب بحق لنا صريح، 

�ال بد للحق (C يظفر �لو بعد حين.
�لمقاطعة مظهر من مظاهر هذ� �إليماC �شكل من (شكاله، 
�ال يضيرها (C يهملها فالC من �لصحفيين (� عّالC من �لموظفين 
(� غيرهما من gجا� �لحكومة �لباzgين، ألC هؤال% كافر�C بعهد 

�لوطنية، �ليس بعد �لكفر Dنب!
*   *   *

من  بعضاً  �لنحمل  فلنتعلمه،  �لتضحية،  خلق  ينقصنا  ,ننا 
توقد  �لحية  �ألمة   C, �لعامة.  �لمصلحة  سبيل  في  ��لشقا%  �أللم 
خبزنا  تأكل  متعجرفة  طّماعة  كهذ[،  (جنبية  شركة  لتنبذ  �لّسر�* 
كل   Cكا  �D,  Cلحيو�� جلو.  تلبس  �لحية  ��ألمة  منا!(١)  �تسخر 

ما ُيلَبس من صنع (مة تؤDيها �تضرها كأمة ,يطاليا!(٢)
______________________

(١) كانت شركة �لكهربا% في تلك �ألياi بلجيكية (مجاهد).
(٢) �نظر مقالة >�لفاجعة<، �قد مرc في �لكتا� قبل قليل (مجاهد).



١٨١

بكتفه  معلَّقة  �بقيت  غز�-  في  �لصحابة  (حد   T�gD ُقطعت 
ثم  قدميه  تحت  (صابعها  فوضع  �لقتا�،  عن  فعاقته  gقيق  بجلد 
تمّطى حتى تقطعت، فألقاها كما يلقي �لخشبة �عا. ,لى جها.[... 
�لتاgيخ  (بطا�  من  بطًال  صاحُبها  ى  ُيسمَّ �لتي  �لتضحية  هي  هذ[ 
ى من يتقاعس عن تضحية  �عظيماً من عظما% �لدنيا، فما�D ُيسمَّ
 iيا) �لكهربا%  يشعل  من  ُيسّمى   �Dما �لوطن؟  سبيل  في  بسيطة 
.Cجمعو) sليقاطعهم �لنا� Cلمقاطعة؟ خائن! �ليسقط �لخائنو�

*   *   *



١٨٢

�فتتاحية مجلة >�لبعث<
نشرc سنة ١٩٣١ (١)

�للهم عونك �غفر�نك، �لحمد لك ��لصال- على gسولك، 
��إلنابة ,ليك، ��لحو� ��لقو- بك، ال ,له ,ال (نت سبحانك.

مقدمة  فيها  ألكتب  �لساعة  هذ[   cنتظر� فطالما  بعد،  (ما 
من  عليها  �لحصو�  سبيل  في  بذلت  �طالما  �إلسالمية،  �لمجلة 
جهد �حملت من عنا%، ثم ما كنت (قدg على شي%، حتى حسبتني 
(نفخ في gما. �(.عو ميتاً، �كدc (يأs... لوال (C تد�gَكنا �هللا بهذ[ 

�لمجلة، فله �لحمد معطياً �مانعاً.
 Cفي عنو�نها: >بيا fgغاية >�لبعث< ال تخر* عما ير�[ �لقا C,

______________________
(١) هذ[ قطعة من �فتتاحية �لعد. �أل�� من مجلة >�لبعث<. �قد علمتم 
(نها صدcg مجّلًة بترخيص حصلت عليه >جمعية �لتهذيب ��لتعليم< 
بعدما بد(ها علي �لطنطا�) كتابًا >يصدg في (جز�% متتالية< كما �صفه 
(�نظر P ١٥٦ من هذ� �لكتا�)، �لم (عثر من �لعد. �أل�� كله على 
�لتاgيخية،  لقيمتها  فأثبتُّها هنا  �ليتيمة من مقدمته،  �لقطعة  غير هذ[ 
�ألنها تعبر عن فكر علي �لطنطا�) �توجهه �إلصالحي �لعميق منذ 
تلك �ألياi �لمبكر- من حياته. �قد ُنشر �لعد. �أل�� من �لمجلة في 

غر- جما.� �أل�لى سنة ١٣٥٠ (١٩٣١/٩/١٤) (مجاهد).



١٨٣

�إلسالمي  �لتاgيخ  �نشر  (عد�ئه،  على  ��لر.   ،iإلسال� محاسن 
تنظر  لم  �لغاية  هذ[  ,لى  �لسبيَل   cجَد� �Dفإ �لعربي<،   ���أل.
,لى غيرها. �سو�ٌ% لديها حين تنصر مشر�عاً ,سالمياً (كاC صاحبه 
 Cكا) iَعْمر�ً. �سو�% لديها حين ترّ. على عد� لإلسال Cكا i) ًيد�z
مرتد�ً،  قا.يانياً   i) ملحد�ً،   ً�. (i مجدِّ كافر�ً،  ر�ً  مبشِّ �لعد�  Dلك 
جاهًال... �هي  (i حشوياً  فاسقاً،  (i سفوgياً  gقيعاً،  (i شيوعياً 
َتْحملهم جميعاً على خطة ��حد-، فتسو� لهم �أل.لة ��لبر�هين 
على صحة ما تدعوهم ,ليه �بطالC ما هم فيه، فإ�D �ّتبعو� �لحق 
(بَو� ,ال ,صر��gً �مكابر-   C,� ،ْت عنهم �تابو� ,لى �هللا �(نابو� كفَّ
فال  يعرفوهم  حتى  حقيقتهم،  عن   sللنا �كشفت  فضَحتهم 
ينخدعو� بهم. �هي ُتصغي ,لى كل نقد صا.� �تفتح له (بو�بها، 

�ُتعر� عّما لم يكن فيه ,ال �لحسد ��لذi ��لهر�%. 
�من سنن >�لبعث< �لتي تحرP عليها �ألسلو� �لبّين �لذ) 
يتفق مع (َفهاi �لناs �يتو�%i مع (��Dقهم، فهي ترجو من كّتابها 
(C ال يجعلو� مقاالتهم gكيكة عامية َمر�Dلة، �ال قطعاً (.بية َمأل� 
يَلة ��لتشابيه، �.���ين لغوية فّياضة بالعويص ��لغريب، بل  باألْخِ
 C�. بها Cقصصاً نافعة جميلة ال يمّلها قر��نا �ال يمر�� cمقاال

(C يستفيد�� منها، (� ما هو قريب منها.
*   *   *



١٨٤

:uعلى ,ثر �لخسو

�حتجاجاتنا كطبولنا!
نشرc سنة ١٩٣١ (١)

ليلة �ألحد في منتصف جما.� �أل�لى سنة ١٣٥٠:
شاطئ  على  بغد�.   Tgشا في  �منزلي  منزلي،  ,لى   cعد
عن  تسحب  فهي  ِخْدgها  ,لى   c.عا قد  ��لشمس  �لغوطة(٢)، 
كأنما  مستطيلة  فيه ظالٌ�  للسائرين  فيُر�  �ألخير،  Dيلها   Tgلشا�
هي ظال� �ألشجاg �لباسقة �لتي تكتنف �لشاTg من ضفتيه، �تبد( 
�لجنة  �لبا.ية، فيكوC منها هذ[  تنتهي ,ال على حد�.  منهما فال 
فجر  منذ  �متالكها  ,لى  �لفاتحين  بجمالها   cحفز �لتي  �لَفْيَنانة 

______________________
(١) في �لعد. �لثالث من مجلة >�لبعث< �لتي (صدgها علي �لطنطا�)، 
�قد صدg هذ� �لعد. بتاgيخ  ١٩٣١/١٠/١٤(غر- جما.� �آلخر- 

سنة ١٣٥٠).
 Cكا iبغد�. يو Tgفي شا (g�. سنة ١٩٣١: "كانت cكرياD (٢) قا� في
 c�gطريقًا خاليًا �سط �لبساتين ما على حاشيته شي% من هذ[ �لعما
�لتي تقف �ليوi..." (�لذكرياc ٢٩١/٢)، �هو �ليوi شاTg في �سط 

�لمدينة، ال غوطة تحف به �ال بساتين (مجاهد).



١٨٥

 ،gبد بعد  �لفتح   iيو بدمائهم   Cلمسلمو� ��لتي سقاها  �لتاgيخ، 
.Cبعد ميسلو -gلثو� iيو�

�لمتتالية،  �لخمائل  (طّل على هذ[  في شرفتي  لبثت ساعة 
فترجع بي ,لى �لماضي، �(�g صوgَ[ َتَتاَبُع (ماi عيني فتلهيني عن 
��لمتكّشفين!   cلمتكّشفا� ��آلنسين   cباآلنسا �لفّيا�   Tgلشا�
�تشغلني عما هنا� من حديث �قهقهة �غنا%... ثم تتكاثر علّي 
من  �آلخر  �لجانب  في  �تخذتها  -�قد  �لمكتبة  غرفة  ,لى   iفأقو
�لمنز�، جانب �لحقو� �لها.ئة ��لطبيعة �لساكنة، ألنعم بسكونها 
�لذ)  �لعظيم  �لقصر  هذ�   C) فر(يت  (فكر،  �جلست  �جاللها- 
لمحته من خال� �لذكر� قد �نهاg �تد�عى، فقلت في نفسي: ما 

...� Tمن �سائل �لدفا cعد) �D؟ �ما-) َّzتصنع (مة ُمَر
 g�. (١) منuلكني لم (تّم كلمتي حتى سمعت �لفونوغر��
ثم سمعت من   !Tلدفا� (�� �سائل  فقلت: هذ[   ،Cلجير�� (حد 
�لشاTg: "يا ليل يا ليل..."، فقلت: هذ[ �لثانية. ثم: طا، طي، طا، 

طب طب، طي، طا...
ما�D حد�؟ (zُلزلت �ألz �gلز�لها؟ (قامت �لساعة؟ �,ّني 
لفي .هشتي ��gتياعي �,�D بي (�g �لجير�C قد عمد�� ,لى ِطبا� 
�قرعاً.  عليها ضرباً  فانهالو�  ��لطبو�،  �لما%   >cتنكا<� �لغسيل 

______________________
 cألصو�� كانت  ,نما  �لتسجيل،  (شرطة   iأليا� تلك  في  تكن  لم   (١)
 ��.�g) �Dصلبة كبير-، فإ cل على (سطو�نا -من (غاC �غيرها- ُتسجَّ
سماعها شّغلوها بجهاz �سمه >�لفونوغر�u<، �قد �نقر� �ليوi فال 

يكا. يوجد في غير �لمتاحف (مجاهد).



١٨٦

لما�D؟ ليطر.�� �لحوc �لخبيث �لذ) جا% يفترs �لقمر!
*   *   *

,ليك  (تحد�  نتحد�. ال  �تعا�   ��.�g) ما  يضربو�  .عهم 
عن �لحوc (هو حقيقة (i خر�فة، هذ� ال يهمني، �لكن (خبرني: 
يأكله، هل   C) يريد  �لقمر  ,لى  �لسما% حوc �عمد  في   Cكا لو 
كاC يخاu من طبولنا؟ هل كانت ُتنتج ,ال ,تعا� (نفسنا �تثقيب 
��Dننا �,zعاجنا؟ ,CD فعالiَ هذ� �لعمل؟ ,نك تقو� �ال شك: ,نه 

سخف!
�لكن يا سيد)، (ليس مثله �حتجاجنا �برقياتنا �مر�َجعاتنا؟ 
(ليست كلها سخفاً في سخف ما .�مت ال تنفعنا، �ال ترّ. علينا 

بالَ.نا �لمغصوبة �.ما%نا �لُمهر�قة �(مو�َلنا �لضائعة؟
قتل �لطلياC �لمسلمين، (لقو� �لزعما% من �لطّياc�g، هتكو� 
(عر�� �لنسا%، .�سو� على �لمصاحف، سّبو� محمد�ً صلى �هللا 
بالمسلمين كل منكر �(تو� معهم كل فظيع،  عليه �سلم، فعلو� 
فما�D صنعنا؟ �حتججنا، كتبنا �لمقاالc �لحامية، خطبنا �لخطب 
�لناgية، ثم نسينا كل شي%، �gجعنا نشتر) بضائع �لطلياC �ندفع 

لهم (مو�لنا جز�% ما فعلو[!
(gسلته (مه ليرعى مئة من �إلبل، فعر�  ُحكي (C (عر�بياً 
له لص يريد (خذها، فتغافل عنه �تركه، حتى ,D �Dهب بها �قف 
 �.�َْ)� لها: >(�سعُته شتماً  (مه فقا�  ,لى  يسّبه �يشتمه، ثم عا. 
باإلبل<! �هكذ� نحن؛ ,Cّ �حتجاجاتنا على �لظالمين كاحتجاجنا 

على �لحوc، �مقاالتنا كطبولنا!



١٨٧

ثانية  مر-  �نمنا  �لطبو�،   �ضر ��نتهى  �الحتجا*  �نتهى 
�لسما%  في  يز��  ال   cلحو� �لكن  �لجها.،   iال� من  لنستريح 
�,يطاليا ال تز�� في �أل�g، �لم يتغير شي%، �ضحك مّنا �لعالم 

�علم (ننا (مة خطب �مقاالc... �هللا يعطينا �لعافية!
*   *   *

�لجعجعة  ليس هذ[  �لجها.   C) �لقر�%-  �علمو� -يا سا.تي 
عقب  >�ألمو)<  في   ��لشبا بعض  من  تسمعونها  �لتي  �لفاgغة 
تخر*  تر�نها  �لتي  �لز�ئفة   cلمظاهر�� هذ[  �لجمعة، �ال  صال- 
�لتي   cلمقاال� هذ[  تضمحّل! �ال  ثم  متر�ً  فتمشي خمسين  منه 
تقر��نها... بل هو >�لمقاطعة �القتصا.ية<، فما هو g(يكم فيها؟ 

(قل  لي  �سمحو�  �لكن  عظيم.  جد�ً،  ,نها حسنة   :Cتقولو
 Cعلى (نكم ال تشتر� Cال فهل تتعاهد�,� !iلكم: ,نكم (مة كال
ضر�gية،  كانت  مهما  ,نكليزية  �ال  فرنسية  �ال  طليانية  بضاعة 

�على (نكم تقاطعونها مهما كانت حاجتكم ,ليها؟
 Tَ�نبقى .�ئماً ��حتجاجاتنا كطبولنا؟ �نبقى مشغولين بسما)
�لفونوغر�u ��لغنا% عن �لبال. ��لو�جب ��لعمل؟ �لجو�� لديكم 

يا سا.تي �لقر�%.
*   *   *



١٨٨

من gسائل �لعطلة
نشرc سنة ١٩٣١ (١)

:>i< لى صديقي,
سأحدثك في هذ[ �لرسالة َجّم �ألحا.يث، �لكني ال (gتبها 
�(نمقها �(هيئ �ألفكاg �لتي سأفضي بها ,ليك، بل (سو� لك كل 
ما يخطر على بالي بأسلو� ��ضح بّين، ال (بد� فيه كلمة بكلمة 
 C) (gيد  �لمعنى، �ما  .�ّلة على  بالغر�  ما .�مت �أل�لى ��فية 

(بعث ,ليك بمباحث (.بية �عباc�g شعرية، �لكن برسائل.
ال (.g) من (ين (بد( (حا.يثي �لكثير- �لتي تجيش بها نفسي، 
�يحق لي (C ال (.g)، ألنني (صبحت (شعر في هذ[ �ألياi بضيق 
في صدg) عظيم، �تعب في جسمي ُمْضٍن، �لعل سبب Dلك 
تعلم  �لصيفية. �(نت  �لعطلة   Cّبا, �لعمل  (فكاg) �قلة   ��ضطر�
ما يد�خل �لشا� من �سا�s ��ال�D, i كاC خالياً من عمل يمأل 
�قته �يستنفد جهد[، �تعلم ما هي (ضر�g �لبطالة �(ثرها في نفس 
صاحبها. �ما (.g) كيف يحسبها (ناsٌ غايَة �لسعا.-، �ما هي ,ال 

غاية �لشقا%... لو كاC للشقا% غاية!
______________________

(١) في �لعد. �لر�بع من مجلة >�لبعث< �لتي (صدgها علي �لطنطا�)، 
�قد صدg في منتصف جما.� �لثانية ١٣٥٠ (١٩٣١/١٠/٢٨).



١٨٩

لما�D نشقى في �لحيا-؟ �ما هي سبيل �لسعا.-؟ فكرc في 
هذ� طويًال، ثم علمت (C سبيل �لسعا.- (C ال نذكر �ال نتأمل، 
 C,< :نتي مخطئاً حين قا��. Cلشقا%، �ما كا� �فالذكر� ��ألمل با
Dكر� �للذ�c �لماضية تؤلمنا<. �لكن هل نقدg على Dلك؟ هل 
(ستطيع (C (قف بنفسي عند �لحاضر �حد[؟ هل (قدC) g (تجر. 
من �لماضي �هو كامن ِفّي؟ هل (طيق (C (غمض عيني عن �لتفكير 
في �لمستقبل �بذ�gُ[ مخبو%- في طّياc �لحاضر؟ هل نتمكن من 

�ّتباT �لشاعر �لذ) يقو�:
ل َغْيب             �لك �لساعُة �لتي (نت فيها ما مضى فاc ��لمؤمَّ

ال، �ما �لنفس �لبشرية ,ال سّيا� .�ئم �لحركة، �َمن حا�� 
(C يقف بفكر[ عند حد ��حد فقد حا�� (C يصبح بال فكر. �لحيا- 

(خت �لشقا%، تلك سّنة �هللا.
ُيزيل هذ�  �ألمل   Cفإ �أللم  �لذكر� سبب  كانت   �D, �لكن 
في  (ضطجع  ساعَة  (فكر  �(نا  صديقي-  -يا  g(يَتني  �لو  �أللم، 
فر�شي في �لمستقبل، �(بني لنفسي -كما يقو� �لمثل �لفرنسي- 
على  متهافت،   sسا) على  (بنيها  �لكني  ,سبانيا!  في   ً�gقصو
�لشها.-... �متى كانت �لشها.- سبب �لسعا.-؟ ,ني ألDكر �مالنا 
�لتي بنيناها على تحصيل �لبكالوgيا يوi كنا ُنحيي �لليالي �لطِّو�� 
فما  (خذناها  �آلما� كلها ساعَة  �نهاcg هذ[  (جلها، �كيف  من 
�جدنا ,ال �gقة ال تضر �ال تنفع، �ال تد� ,ال على (C حاملها 

!gجاهل مركَّب (� عالم مغر�
*   *   *



١٩٠

(نت  (نت؟ �هل  (سألك: كيف   C) يا صديقي  (ُنسيُت  لقد 
َضيِّق  بالعيش   i متبرِّ (نت   i) ,ليها،  ساكن  حياتك  ,لى  مطمئن 
�لجبا� ��ألنهاg ��لسهو�  َمِصيفك -بين  (نت في  �لصدg؟ �هل 
�هل  �لمدينة؟  لُّجة  في   �gغا �(نا  مني  حاًال  (سعد  ��لمر�*- 
�لطبيعة -كما يقولوC- سر �لسعا.- �بابها؟ (ما (نا فأحسب Dلك 
خياًال، �(عتقد (C �إلنساC ال ينظر ,لى �لطبيعة ,ال بعين بصيرته. 
 �ِجر ير� �لطبيعة باكية كابية، ��لسعيد �لطَِّر فالرجل �لمتألم �لضَّ

ير�ها باسمة بهّية، �ما تغيرc �لطبيعة �لكن نحن تغيرنا!(١)

 ��لكّتا بالَهَة  (شدَّ  ما  لك:  ألقو�  مناسبة  ألجد  �,ني 
مّمن   Cيريد�� تصوير�ً،  �لوصف   Cيحسبو �لذين  ��لمعلمين 
في  ثابتاً،  لها �صفاً  �يكتب  لها مخططاً  (C يضع  gَْ�ضة  يصف 
حين (C �لمخطط يد� على �لر�ضة كما هي في �Dتها، ��لوصف 
يد� على �لر�ضة كما هي في نفس �لو�صف... �شّتاC بين من 
 Cبين من ير�[ في مر�- نفسه! �لو كا� �gير� �لشي% على �أل

______________________
بقصة  بد(ها  >�لسعا.-<،  عنو�نها  مقالة  كتا� >صوg �خو�طر<  في   (١)
�لفيلسوu �أللماني �لشهير >كاْنت< مع .يك كاC يزعجه بكثر- صياحه، 
 cبحه... ,لى �خر �لقصة، �بعدها قا�: "فّكرD� فأمر خا.مه بشر�ئه
في هذ� �لفيلسوu �لعظيم، فر(يته قد شقي بهذ� �لديك ألنه كاC يصيح 
�َسِعَد به �هو ال يز�� يصيح، ما تبّد� �لو�قع، ما تبّد� ,ال نفسه؛ 
�لتي (سعدته. �قلت:  �لديك، �نفسه هي  �لتي (شقته ال  فنفسه هي 
ما .�مت �لسعا.- في (يدينا فلما�D نطلبها من غيرنا؟ �ما .�مت قريبة 
منا فلما�D نبعدها عنا، ,D نمشي ,ليها من غير طريقها �َنِلُجها من غير 

بابها؟". �هي مقالة لطيفة نافعة فاقر��ها (مجاهد).



١٩١

�لقمر كما �صفه �بن �لمعتز ��لمنفلوطي في مناجاته لما كاC للقمر 
 Cكا �D, يعنيني من �لقمر �Dلحسنا% في نفوسنا. �ما� -gهذ[ �لصو
 �Dهذ[ �َألْنُجُم (َتر�بُها، (� كالملك �هي ُخّد�مه؟ �ما� sكالعر�
يعنيني ,�D كاg�z Cقاً من فضة قد (ثقلته حمولة من عنبر (� كاC غير 
Dلك؟ ,C كل ما يعنيني من �لقمر -حين (صفه- هو ماضيَّ �لذ) 
يثير[ في نفسي، Dكرياتي �لتي (حّس بها عند �gيته، �مالي �لتي 
ُيهيجها في صدg) منظر[... �ما سو� Dلك فسخف في سخف! 

g؟! فكيف نمدp �لكاتب بعد هذ� فنقو�: هو مصوِّ
*   *   *

لقد صاg موعد مطالعتي، فاسمح لي (C (قطع هذ[ �لرسالة 
�لتي ما (.g): (تحمل ,ليك شيئاً جديد�ً (i ال تحمل ,ال تصديع 

g(سك بتال�تها؟ �,لى �لغد.
*   *   *



١٩٢

Dكر� يوi �الستقال�
نشرc سنة ١٩٣١ (١)

نفتح  بنا  فعو.��  �لذكر�،  ,ال  (يدينا  في  يبَق  لم 
بيد �لذكر� ثال� عشر- صفحة من سجّل �لحيا- 
 cظلما ,لى  نحّد�  تعالو�   ،gلقد� يد  طوتها 
�لماضي، حتى نر� من خال� �لدموT شبح هذ[ 
�لذكر� �ألبيض �لمنير. �نظر�� ,ليها، ,نها تتغلغل 
في ضبا� �لماضي �لفاحم، �يلّفها �لزماC بأg.ية 
�لنسياC ليلقيها في هّو- �لعدi. �لكنه ال يستطيع، 

,C يوi �الستقال� ليس ُينَسى.

,ني ألDكر: كاC �لقمر يرسل (شعته �لكابية فال تقو� على 
قد  تبديد ظلمة �لليل، فلما كاC �لفجر، فجر يوi �الستقال�، توَّ
�(ضا%، بل لقد �ستحا� بد�gً. �كانت �لمدينة خاشعة ساكنة، ال 
 Cفلما كا .cجائها َنْأَمة(٢) �ال َيبين بين جنباتها صوg) تسمع في
َطِربة،  َمِرحة سعيد-  َفِرحة  (فاقت  يوi �الستقال�،  �لفجر، فجر 

�(ضحى كل شي% فيها يقو�: (نا حي، (نا متيقظ، (نا مستقل!
______________________

بتاgيخ ١٩٣١/١١/١ (١٨ جما.� �آلخر-  با%<  >(لف  (١) في جريد- 
.(١٣٥٠

(٢) �لنأمة: �لصوc �لضعيف �لخفي (مجاهد).



١٩٣

بزغت �لشمس، �لكن ال كما تبز كل يوi؛ لقد شهدتها 
 c%كنت طفًال في �لعاشر-- (كثَر �ّتقا.�ً �توهجاً، حتى لقد (ضا�-
جو�نب �لزماC فر(يت على نوgها جال� ُمْلك (مّية �لد�ثر، �(نصَتت 
�لصخوg من قاسيوC، ��قَفت �ألمو�ُ[ من بر.�، �سكت كل ما 
في �لكوC ليسمع �لكلمة �لخالد-: >,عالC �ستقال� سوgيا<... ال، 

بل >,عالC �الستقال� �لعربي<!
*   *   *

�لبلدية.  بنا%  على  �ألgبعة  بألو�نه  مرفوعاً   Cكا ألDكر:  ,ني 
�لجزير-  في  �(مم   iلشا� في  (ّمة   �قلوُ معه  فخفقت  خفق، 
,عظاماً.  له  (حنوها  ثم  فخر�ً،  ��gسهم  فرفعو�  عال،  ��لعر��. 
بدc (لو�نه �ألgبعة، فكانت gمز�ً ألعالg) iبعة gكبت هاiَ �لدهر 
قر�ناً(١)، �ظهر نجُمه �لوّضا% فكاC نجم �ألمل، نجم �الستقال�، 

نجم �لظَفر.
,ني ألDكر: �ألعالi �لعربية، (قو�s �لنصر، (ماc�g �لبشائر... 
 ،Cجا� �نسو�g ،Cشيب �شّبا .Cعلى كل �جه �لسا� Cفي كل مكا
 cلمظاهر�� تشهد   ،pلسطو� �على   cلطرقا� في   ،Cصبيا�  cبنا
�لشعبية �تر.. نشيدها... (صو�c تبلغ �لسما%، هتاu يهّز �لفيحا%، 

تد�فع بالمناكب �تز�حم باألقد�i، هر* �مر*.
______________________

(١) قا� في >�لذكرياc< (٦٧/١): "�g(ينا �لعلم �ألحمر �D �لهال� ��لنجم 
علمًا  مكانه  في  �g(ينا  نز�،  قد  تحته   iليو� Dلك  ,لى  عشنا  �لذ) 
جديد�ً فيه �أللو�C �ألgبعة: �ألبيض لألمويين، ��ألسو. للعباسيين، 
��ألخضر للهاشميين، ��ألحمر ما عدc (.g) لمن هو" (مجاهد).



١٩٤

�لحشر؟   iيو  Cكا) zلز�لها؟   �gلزلت �ألzُ) �لساعة؟  (قامت 
 i؟ ,نه يو�Dفما CD, ،�ال، فما على �لوجو[ ,ال سيما% �لفرp ��لطر

�الستقال�.
*   *   *

عشر-  عليها  مّر  لقد  Dكر�[!  �هللا  سقى  �لعربي،  �الستقال� 
 cها هي تبد� بثوبها �ألبيض �لناصع تتغلغل في ظلما ،iعا� iعو�)
�لماضي، ها هي قد �قفت على s)g �لمرحلة �لثانية عشر-، فالتفتت 
لتر� ما�D حل بنا بعدها، ثم تحولت عنا �مقلتاها تفيضاC بالدمع. 

�الستقال� �لعربي؟ ��(سفا[! لقد فقدنا[، لقد (صبح (ثر�ً بعد عين.
نظر�ً حتى  تلقي علينا  �لذكر�، سير) في طريقك �ال  (يتها 
بالحديد  دين  (بنا%ها ُمصفَّ تر�   َّiأل�  Cَتأسي �تحزني، �ما (حز ال 
خسرنا  لقد  �لها�ية،  (عما�  في  سقطنا  لقد  باألغال�!  مكبَّلين 
�الستقال� �خسرنا كل شي%! لقد َعمَّ �لظالi، فهل لهذ� �لليل من 

صبح؟ نعم، نعم، نعم... (كرgها ثالثاً!
َلْت فإCْ َتـُكِن �ألّيـاiُ فينـا تبدَّ

بُبْؤَسى �ُنْعَمى، ��لحو�.ُ� تفعُل
فـمـا َليَّـَنْت مّنـا َقنـا-ً َصليبة

�ال Dَلََّلْتـنـا لّلتي لـيس َتْجُمـُل
*   *   *

 gالستقال�، سقى �هللا (طاللك. لقد كنت لنا عيد�ً فصا� iيا يو
عيد� مأتماً! لقد كاC يومك هنا%نا فصاg عز�%نا! لقد تغير كل شي% 



١٩٥

َلت �أل�g غيَر �أل�g ��لسما��c، فابَق في Dمة �لتاgيخ. �ُبدِّ
يا يوi �الستقال�، لقد فقدنا�، فعليك �على من فقدنا معك 

(١)!iمن (جلك �لسال�
*   *   *

______________________
�لشاi تحت  �لثاني صاcg بال.  �لحميد  بالسلطاC عبد  بعد �إلطاحة   (١)
حكم �التحا.يين، �هؤال% (سا��� ,لى �إلسالi �(سا��� ,لى �لعربية، 
�لمريضة في  �لعثمانية  �لد�لة  �ما كانو� منه �ال كانو� منها. ثم قذفو� 
 �حر� طاحنة ال عالقة لها بها فأجهز�� عليها، �حين ُهزمو� في �لحر
�نسحبت بقايا جيوشهم من �لوالياc �لعربية. في تلك �لظر�u �لحالكة 
�لغريبة  �ليد  لكّن  �ستقالًال،   Cلزما� بد� ألهل Dلك  ما   iلشا� ُ�لد في 
 �كانت تدير �لمؤ�مر- من ��g% �لستاg: لقد قرg �لمنتصر�C في �لحر
 Cلجائعو� يقتسم  كما  �لد�لة  (مال�   iَقتسا� �أل�لى)  (�لعالمية  �لعامة 
gغيفًا من �لخبز! �ما لبث �لفرنسيوC) C .خلو� �لشاi �لّما َيْمِض غيُر 
عامين على ما حسبه �لناs �ستقالًال، فَثّم ُ�ئد هذ� �الستقال� �ضاعت 

�لبال. (مجاهد).



١٩٦

ال قو- ,ال قو- �لحق
�ال مجد ,ال مجد �لتضحية

نشرc سنة ١٩٣١ (١)

لص   sgلحا�  C) �علمنا  �لخبي%،  �ظهر  �ألمر  �تضح  لقد 
��لحامي غاصب، �لكن .مشق لم تمت. كال، بل هي حية تد�فع 
 ،Cعن حقها �تبذ� مهجتها في سبيل حريتها. �لقد كا. ينفجر �لبركا

�,�D هو �نفجر فسيحر� (عد�% �لحق فيبيدهم فال ُيبقي لهم (ثر�ً.
�لنسيم  �لذين نخشى عليهم   ،��لطال g(ينا من هؤال%  لقد 
 Cيصيحو�  Pللرصا صد�gهم   Cيفتحو (سو.�ً  يؤDيهم،   C)

بخصومهم: �قتلونا، فعلى (جسا.نا سُيبنى �ستقال� سوgيا!
*   *   *

(ما بعد، فهذ� يوi �لعمل. هذ� يوi يقف فيه �لشعُب بحقه 
�خصُمه بباطله ليتناzعا، �قد تناzعا، �لكن �لحق هو �لظافر (بد�ً. 

,C للباطل (عو�ناً �لكن عوC �لحق هو �هللا، ��هللا (كبر.
�,�D (َتْونا بالصفوu كثير-ً            جئنا بَِصفٍّ ��حٍد لن ُيكَسَر�

______________________
.(١٣٥٠ C١١ شعبا) يخ ١٩٣١/١٢/٢٢gبتا >i(١) في جريد- >�ليو



١٩٧

صف  �لحق،  يدعمه  صف  �لوطن،  (بنا%  صف  هو  Dلك 
يؤيد[ �إلخالP، صف ال يها� �لموc في سبيل �هللا ��لوطن! 
 cشاشاg مد�فع، من� Pصاg ال (عّد�� ما شئتم من قو-، من)
 ،Cباإليما تفيض   �قلو فيها  تخفق   ً�gصد� فسُنِعّد   ،cبابا.�

�تتفجر بالوطنية، �ترغب في �لتضحية... �سنفتحها لكم.
ال قو- ,ال قو- �لحق، �ال مجد ,ال مجد �لتضحية، �سيأتي 
يوi تز�� فيه �لقو- �َتد�� فيه �لد�لة �لظالمة، �ال يتبقى ,ال �لحق. 
 Cمعك �يعّرضو Cجالك يجاهد�g فجاهد) يا .مشق، �ها هم
يحمونك   ��لطال (بنا��  هم  �ها  .�نك،   cللمو (نفسهم 
�لشهد�%،   p��g) �لطاهر-،   p��gأل� تلك  هي  �ها  بأ��gحهم، 
تخطب من �لسما% خطبة �لوطنية ��إلخالC, .P هذ[ �لدما% .فعة 
جديد- من ثمن �الستقال�، ,نها (gُيَقت لغسل صفحة �لذ� �لتي 

َخّطها عليها �ألقويا%! ��هللا معك، ��هللا (كبر.
*   *   *

c لكم فا.خلوها �منين.  (ُِعدَّ (يها �لشهد�%، هذ[ �لجنة قد 
كنت  ليتني  �يا  تموتو�،  لم   Cخالد� ,نكم  (بد�ً.  ننساكم  لن  ,ننا 
 C, لشهد�% �(هليهم، ,نكم� Cعظيماً. �يا ,خو� ً�zفو zمعكم فأفو
خسرتم ,خو�نكم ��Dيكم فقد gبحتم شرu �لتضحية، قد كسبتم 
حمد �لتاgيخ، قد بؤتم بثو�� �هللا... �كلنا ,خو�نكم ���Dكم. ,ننا 
تجمعنا �آلالi �توّحد بيننا �لضحايا. (ال فلنهتف جميعاً: ال قو- ,ال 

.iقو- �لحق، �ال مجد ,ال مجد �لتضحية، �على �لشهد�% �لسال
*   *   *



١٩٨

يا (مة �لحرية
نشرc سنة ١٩٣١ (١)

�لطالب  -(نا  صوتي  (َبَلَغ  لدّ)  �سو�%  �لسين(٢)!  بني  يا 
�لقو-  صخر-  على  (مو�جه   cتكّسر  i) مسامعكم،  �لضعيف- 
نضا� سوgيا  في  لها   Cفيكو �لمستقبل سيجمعها   Cأل ،c.فتبد

�جها.ها .�ّ) �صد�.
,ننا بشر (مثالكم، لنا قلو� تحّس �عو�طف تتألم �لسنا من 
ْرعة �لتي ُيحَمل عليها  صخر �ال حديد، فال َتْحملونا على هذ[ �لشِّ

______________________
(١) في جريد- >�ليوi< بتاgيخ ١٩٣١/١٢/٢٧ (١٦ شعباC ١٣٥٠). �قد 
(شاg ,لى هذ[ �لمقالة في >�لذكرياc< فقا�: "كانت .مشق هذ[ �لسنة، 
بل كانت سوgيا كلها، كأنها تعيش بجو�g بركاC يفوg (حيانًا فتفتح 
(بو�� جهّنم �يهد( (حيانًا، تسكن .مشق قليًال فتتحر� حلب (� تهيج 
بلساني  فيها  �ينفخ   gلنا� هذ[   iُيضِر مّمن  �كنت  حما-.   �) حمص 
�بقلمي كما يصنع كثير من (قر�ني �(مثالي. ما كنت في Dلك �حد)، 
�,C كنت من (حّدهم لسانًا �(مضاهم قلمًا، �(نا (شير (على سبيل 
.(٣٦٣/٢ cلذكريا�) "...>لمثا�) ,لى مقالة عنو�نها: >يا (مة �لحرية�

 .�g) ،-يس كما يختر� �لنيل �لقاهرg(٢) هو نهر فرنسا �لذ) يختر� با
بالكناية شعب فرنسا (مجاهد).



١٩٩

 C) نحن عجزنا �D, ًشر�فا) cنمو C) لعبيد، فال ��هللا لن ُيْعِجزنا�
نعيش (شر�فاً.

 iيا (مة �لحرية، يا فرنسا، �سمعي! فإني ال (َُجمجم �لكال
�ال (.ير[ على �جوهه �لتي ترضين عنها خوفاً (� طمعاً، فقد ��هللا 
يئست حتى ما في نفسي مكاC ألمل �ال مّتَسع لخوu، �ما بعد 

.uال خو� sألحد (مل �ال يأ� iيو Cلذ) كا�
لقد ُقضي علينا (C نهبط من عليائنا �(C ُنسَلب حّريتنا �نفقد 
 iلمشؤ�� iلك �ليوD ،ًبعد، �لن يأتي (بد� cِستقاللنا، �لكنه لم يأ�
�لذ) نخسر فيه ,يماننا �شرفنا. فما بالك تسّخرين عبيد� �لسنغا� 
إلDاللنا ���g.zئنا؟(١) لقد كنا نسير في �gبعة �لنهاg -�نحن فريق 
 ،cبر.�، ال نحمل عصّياً �ال مسدسا iلحقو�- (ما� �من طال
ال نتأبط ,ال كتباً ُخِدعنا بها �حسبنا (نها صا.قة �(C في �لدنيا شيئاً 
�سمه >�لحق<! فَفَجأَنا عبٌد (سو.، فانتهَرنا �سّبنا �كا. ُيعمل حربته 
في بطوننا! (ّما Dنبنا �لذ) (تينا[ فهو (C (يدينا كانت من �لبر. في 
جيوبنا، �,CD فنحن نخفي فيها قنبلة تنسف �النتد�� من بال.نا!

 ،-gلحضا�� gلنو� Cلعشرين، قر� Cهذ� �نحن في �لقر Cقد كا
��يل له من قرC! لقد كاC نو�gً �لكن على غيرنا، لقد كانت فيه 

______________________
(١) (تى �لفرنسيوC ,لى �لشاi بفرقة من �لجنو. �لسنغاليين، �كانو� (شدَّ 
على (هل �لشاi من �لفرنسيين (نفسهم، Dكرهم علي �لطنطا�) في 
Dكرياته فقا�: "ما (ضعف �لثوgَ- ,ّال �لذين ُخدعو� من (بنا% �لشركس 
�لذين تطوعو� للقتا� �جنو. �لسنغا� �لذين (ُجبِر�� عليه، �يوi �لقيامة 
ُيبعثوC على نّياتهم �يؤ�َخذ�C هم �غيرهم بأعمالهم، �في gحمة �هللا 

مّتَسع لكل من ماc على �إليماC" (�لذكرياc ٢٧٨/١) (مجاهد).



٢٠٠

 ،cلدبابا�� cلكننا لم نَر منها ,ال �لمد�فع ��لرشاشا� ،-gحضا
�هاكم �نظر��:

َقت             �بكلِّ  ناٍ.  gّنـٌة  �َعويـُل في كل �gبية ُجسوiٌ ُمزِّ
*   *   *

يا بني �لسين: ,ننا �ليوi كما قا� ملككم فرنسو� �أل�� من 
قبل: >قد خسرنا كل شي% ,ال �لشرCD,� ،>u فلم نخسر شيئاً! 
�لن تقو� قو- في �لعالم على سلبنا �لشرu ��إليماC، فاصنعو� 
��كذبو�   ،cلمئا� مّنا  ��قتلو�   ،cّبابا. �لمرجة  �ملؤ��  شئتم.  ما 

.c� cٍ� فكل ما هو ،cفانشر�� ما شئتم بالغا
قد g(ينا �لموc �قاسينا �لفقر �شاهدنا �لخر��، �(صبحت 
مدينتا َبْلقعاً �(هلها مفجوعين �نسا�ها ثاكالc، فما�D نخاu بعد 
هذ�؟ هل بعد �لموc منزلة نحابيكم عليها؟ هل عندكم (شّد من 
�لرصاP؟ فقد فتحنا له صد�gنا! هل عندكم (غلى من �ألp��g؟ 

لقد (عد.ناها ثمناً لالستقال�! 
ثمُن �لمجِد .iٌ ُجدنا به          فانظر�� كيف بذلنا �لثمنا

 C, !لغوطة� Cِجنا� Cنظر�� كيف سقينا بدمنا صحر�% ميسلو�
حصا. �لدi هو �الستقال�، �,C �لشها.- خير بألف مر- من حيا- 

يذلنا فيها �لعبيد.
حتى �لـعبـيد ُتـِذّلنـا في .�gنـا

قا هذ� -َلَعمر�- منتهى حّد �لشَّ
*   *   *



٢٠١

�بعد يا (يها �ألقويا%: ,C �لهّر- ,�D ُحبست �ضويقت �نقلَبت 
لبؤ-، ��لبركاC, C ُسّدc فوهته كاC �النفجاg، ��لشعب ,�D �سُتِذّ� 
ثاg، ��لناg �ال �لعاg، �للشهد�% عقبى �لد�g، �سترّ.�C ,لى �هللا 

(١).gلملك �لجبا�
*   *   *

______________________
(١) في (صل �لمقالة تعليق بخط جد) في �خرها قا� فيه: "نشرcُ هذ[ 
�لكلمة بتوقيعي �لصريح ,ثر حو�.� ٢٠ كانوC �النتخابية، �كاC لها 
�لد��ئر  ,لى  �لبلد ��ضح �.�ّ) شديد، �ُ.عيت من (جلها  (ثر في 

�لفرنسية في �قت حر*، �لكن �هللا سّلم" (مجاهد).



٢٠٢

مشاهد�c �(حا.يث (١)

ما هذ� برلماCَ (مة،
هذ� برلماC �لمستعمرين!

نشرc سنة ١٩٣٢ (٢)

(gيد (C (كوC عند �عد) للقر�%، فأبتعد في هذ[ �لفصو� 
عن �لسياسة �(قصرها على �أل.� ��الجتماT، �لكن ال (ستطيع 

,لى Dلك سبيًال.
cَْغَو C, ،ما (نا ,ال من َغزيََّة�

غويُت �,Cْ َتْرُشْد َغزّيُة (gَُْشِد
______________________

 cمشاهد�) Cبهذ� �لعنو� c(١) نشر علي �لطنطا�) سلسلة من �لمقاال
بنا مجموعة   cقد مر� ،>��لعر >فتى  �(حا.يث) سنة ١٩٣٠ في 
منها في هذ� �لكتا�، ثم توقف عن نشرها هنا� في تاgيخ ال (عرفه 
��ستأنف نشرها في >�ألياi< في هذ[ �لسنة، ١٩٣٢، �هو ما تر�نه 
في هذ[ �لمقالة، ثم تابع نشرها في >(لف با%< كما ستر�C في مقالَتي 
 �>صحفي< �>عندنا نهضة �لكنها ضعيفة< �للتين ستأتياC في �لكتا

بعد قليل (مجاهد).
.(١٣٥٠ C٢٨ شعبا) يخ ١٩٣٢/١/٨gبتا >i(٢) في جريد- >�ليو



٢٠٣

�هل للبال. �(هلها حديٌث �ليوiَ ,ال حديث �النتخاباc؟ �() 
 Cما فيها ,ال موظفو� ،zهذ[؟ ,نما نسميها على �لمجا cنتخابا�
يعيَّنوC ليجلسو� على هذ[ �لمقاعد في هذ� �لقصر �لشامخ �لذ) 

يسمونه >�لبرلماC<، �لينطقو� بما يريد[ هؤال% �لذين عّينوهم.
(ما �ألمة، �ألمة �لتي َبِرَئت منهم �(شهدc على بر�%تها �لمأل 
كله، فإنها تعو. �ليوi فُتشهد �هللا ��لتاgيخ (Cْ ما هؤال% بنّو�بها �ال 
 uتهم �كالَ% عنها، �ليس في �لعالم قو- تضطرها ,لى �العتر�gختا�
بهم �ضطر��gً. �َمن يستطيع (C يحملني (نا على (C (عترu بعد�) 
�كيًال عني �(سلمه (مر) ليقو.ني حيث يشا% ,�D لم (gَ� به �كيًال 
�لشعب؟ �هل فو�  ,ال من  قّوته  �لنائب  يستمد  نائباً؟ �هل  �ال 

,�g.- �لشعب ,�g.- (حاشا ,�g.- �هللا)؟
يريد[ �يحمله على  ما ال  �لضعيف   iُيلز  C) �لقو)  يستطيع 
رعة �لتي يعزu عنها، �يضطر �لضعيف ,لى �إلDعاC ��المتثا�،  �لشِّ
كل Dلك تستطيعه �لقو-، �لكنها ال تستطيع (C تجعل �لباطل حقاً 

.cشاشاg� مد�فع �gأل� ��لو .�فعت عنه بِقر�
�لتاgيخ في  ُنّو�باً، فكم سّجَل  Cّ هؤال% (C (صبحو�  َيُغرَّ فال 
صحائفه من مجالَس ُنّو�ُبها من (مثالهم، �كم فرحو� بها �تاهو�، 
بيد[ فإ�D هو قد  �لقدg كاC يسخر منهم، ثم (هو� عليها  �لكن 
 �Dفإ �لشعب،  قو-  من  �لنائب  قو-   C,  !���لنّو� �لمجلس  َحَطَم 

خسر هذ[ �لقو- لم يكن ,ال شخصاً ضعيفاً ال حو� له �ال طو�.
*   *   *

 ،Cنابليو .خلها  حين  موسكو  كأنها  (مس  .مشق  كانت 



٢٠٤

 Cيجولو �لجنو.،  هؤال%  ,ال  فيها  ليس  خالية  (سو�قها  �كانت 
ببنا.قهم �(سنَّتِهم ليد�فعو� عن هذ� �النتخا� �لحر!

على  �لمجالس   Cيبلغو  ��ُنّو� �لجنو.،  يحميه   ��نتخا
عو�تق �لجنو.، �(مة ُترَغم على �العتر�u بهم بقو- �لجنو.! �يل 

للخائنين!
�لعجيب  �لتضامن  هذ�  (بعَد  �لشامل،   ��إلضر� هذ�  (َبْعَد 
يعو.�C فيقولوC ,نهم �كال% �ألّمة! �عالiَ (ضربت �ألمة �حزنت؟ 
نو�باً  بهم  ,�D كانت ترضى  (بنائها �.ما%هم   sَنفو بذلت   iَعال�
هذ[  في  .مشق)  (�غير  .مشق  في  ير�   C) يستطيع  �من  عنها؟ 
�ألياi �طنياً ال ينطق �جهه باأللم، �يجهر صمته بهذ[ �لشكو� 

�لمرير- �هذ� �لغضب �لشديد؟
*   *   *

كال، ما هذ� برلماCَ (مة، هذ� برلماC �لمستعمرين.
,C �لشاi (مة لها ,�g,� ،-.�g.- �ألمة فو� كل ,�g.-، ليست 
فوقها ,�g.- ,ال ,�g.- �هللا. فاقبضو� ��gتبكم مباgكًة يا ُنّو��، فما 
لكم ,ال هذ� من عمل! (ما �ألمة فلها نو�بها �لذين تثق بهم، �ما 

(نتم منهم.
*   *   *



٢٠٥

(ندية �لطال� في �لعالم
نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

لقد كنت (�� .�T إلنشا% لجنة �لطلبة (�كاD Cلك 
في صيف سنة ١٩٢٨) �من �لعاملين على خدمتها 
(.لي   C) من حقي   Cفكا �ألgبع،   cلسنو�� هذ[ 

بر(يي في (عما� هذ[ �للجنة بعد (C بد( تأليفها.

(ندية �لطلبة �Dئعة �منتشر- في �لجامعاc �لكبير- ��لصغير- 
�لثقافة ��لعمل على  �لشأC �ألكبر في نشر  (�gبا، �لها  كلها في 
 sgلمد�� في   ً�gنتشا� تقل  ال  هي  بل   ،��لطال مستقبل  تأمين 
�لثانوية ��البتد�ئية عنها في هذ[ �لجامعاc. �ال تقتصر هذ[ �ألندية 
 iمنها ما هو للخطابة (� �لعلو C, لعلمية فحسب، بل� Cعلى �للجا

(� غيرها من �ألنشطة �لنافعة.
�هذ[ �ألندية منتشر- في مصر �نتشا�gً كبير�ً، �في كل مدgسة 
نو�. تشرu عليها ,.�g- �لمدgسة �يديرها �لطال�، �قد (ُعجبت 
بهذ[ �لترتيباc يوcgz i مصر أل�� مر- منذ (gبعة (عو�i، �كتبت 

,لى جريد- >�لمقتبس< gسالة (تمنى فيها لدمشق مثلها.
______________________

(١) في >فتى �لعر�< بتاgيخ ١٩٣٢/٢/٢٥ (١٧ شو�� ١٣٥٠).



٢٠٦

�قد نجحت بحمد �هللا هذ[ �ألمنّية �(صبح في .مشق هيئة 
تدعى >لجنة �لطلبة<، �(صبح من �لو�جب علينا (C نقدi ,ليها �لر() 
بأمر  �هتمامها  لها شكرنا على   iنقد  C) بعد  لنجاحها،  نر�[  �لذ) 

�لمصلحة �لعامة في �قت شغلت �لناsَ فيه مصالُحهم �لخاصة.
*   *   *

�(نا (عتقد (C من �لو�جب على كل سوg) (C يعمل في سبيل 
�لقضية كما يعتقد بذلك ,خو�ننا (عضا% �للجنة، �لكني (ختلف معهم 
بأنهم ير�C �لعمل منحصر�ً في �إلضر��، �(�g[ (نا (�سع من Dلك 
�(شمل. �(حسب �لحق فيما (�g، ألC �لجبهة �لوطنية -كما تشتمل 
 p�g يبّث  �لذ)   Dَألستا� تشمل  ��لزعما%-  ��لصحفيين   ��لكّتا
�لوطنية في ثنايا .�gسه �ينشئ من �لثقافة �لصحيحة (.مغة �عقوًال، 
 ،Cلعلم يقو.[ �إليما� pسه �يتسلح بسالg. لتلميَذ �لذ) َيِجدُّ في��
��لصانَع �لذ) ُيغني (مته عن مصنوعاc �ألجانب، ��لتاجَر �لذ) 
يفسح �لمجا� للمنتجين �لوطنيين ��لمستهلكين �لوطنيين �يحفظ 
�ألمو�� �لوطنية من �لتسر� ,لى �لخاg*، ��لموظَف �لشريف �لذ) 
ال يعرu ,ال ��جبه �ال ير�قب ,ال gبه... �قانوC توzيع �ألعما� هو 
�لناظم لسير هذ[ �لجبهة، فلو (C �لمدsg جلس في .كاC �لتاجر، 
��لموظف (خذ مكاC �لصانع، ��لتلميذ �ستولى على منبر �لزعيم، 

لفسدc �ألعما� ��ضطر� كل شي%.
�,CD تكوC مهمة �لتلميذ هي �لدsg قبل كل شي%، ��لدsg ال 
يكوC ,ال في هد�%؛ فيجب على لجنة �لطلبة (C يكوC ضماC �لهد�% 

(�َ� غاية لها لتؤّمن �لغاية �لمتوّخا- من �لمد�sg، �هي �لثقافة.



٢٠٧

 �نعم، ,C �لطال� في .مشق -كالطال� في فرنسا ��لطال
في �لصين �غيرها- ��D حماسة ُمتَِّقد- �,يماC �طني يقو.هم على 
�لرغم منهم ,لى مساعد- �ألمة في ساعاc �لحر* ��لضيق، �ال 
�لتي تتوقف عليها   iيمر�� بالحو�.� �لجسا C) حد يطلب منهم)
حيا- �لمستقبل .�C) C يلتفتو� ,ليها، فال نقو� لهم حينئذ: هذ� ال 
يعنيكم، �شتغلو� بجيب ��zية >�< �عالقة �لنيتر�جين باألستلين! 
يعد  لم  (نه  لجنتهم  �(عضا%   ��لطال ,خو�ني  ير�  (ال  �لكن 
�لدs�g معنى؟ �(نه  �لمد�sg �تعطيل  الستمر�g �إلضر�� في 
ليس من مصلحة �لوطن �ال من مصلحة �لقضية (C تسو. �لفوضى 

بعض �لمد�C)� ،sg يشتم بعض �لطال� مديريهم �معلميهم؟
فلما�D ال تقوi لجنة �لطلبة ,CD بمنع Dلك كله ��ستئصاله؟ 
�ال  بها،  ُيرضى   C)� عليها  ُيسَكت   C) يصّح  ال  �لحالة  هذ[   C,
ُيهَمل �لبحث في تالفي هذ� �ألمر من �لطريق �لمعقولة   C) يحق

�لسديد-.
�(عو. فأجهر بر(يي في (C �شتغاَ� �لطالب بغير �لو�جب عليه 
�ألمة  لمعلميه عمٌل يضر هذ[   ]%َ�g.z�� سه�g.� لعلمه �,هماَله 
 sال تقا gألمو� C, ،Cنه ينفعها. فيا (يها �إلخو�) Cما يزعمو gبقد
بضخامتها �ضجيجها �,نما بنتائجها �عو�قبها، فاعلمو� (نكم ,نما 
كنتم (بنا% �ألمة �لبرg- �(شجع جنو.ها بعلمكم ��ّطالعكم، فال 

تخسر�هما فتخسر�� كل شي%.
 C�Dنها �آل�. c هذ[ كلمة ,خالP ال (بالي (ُسِمَعت (i ُسدَّ

�لُويت منها �لشفا[، �ما علّي ,ال �لبال.
*   *   *



٢٠٨

,لى مستشاg) لجنة �لطلبة

(ليس فيكم gجل gشيد؟
نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

,لى  �(نز�   pلسال� (تقلد   C) علّي  �جب  فقد   Cآل� (ما 
�لميد�C، فأ.لي بر(يي بصر�حة �(نا�z من يخالفه (� يعمل على 
 C, :جمجم �لقو� (� (خشى، فأقو�) C) C�. ها (َنذ� (سوقه� .].ّg
�شتغا� �لطال� بالسياسة، �تسر� �لفوضى ,لى مد�gسهم ��متال% 
��لشتائم   �بالسبا �جر(تهم   ،Cلعصيا�� �لتمر.  بفكر-  ��gسهم 
 Cعلى (ساتذتهم �مديريهم... كل هذ� (عما� تضّر �ألمة، �ال يكو

َمن يحّث عليها (� يشّجعها ,ال مجرماً، بل خائناً ألمته �بال.[!
بأني   Tمدفو  �) (نني gجعي  يزعم  من  على  سَلفاً   .ّg) �(نا 
ال (نتسب ,لى حز� من �ألحز��، �(ني (�� من .عا ,لى توحيد 

______________________
بتاgيخ ٢٨ شبا� ١٩٣٢ (٢٠ شو�� ١٣٥٠). �في  با%<  (١) في >(لف 
(صل �لمقا� تعليق بخط جد) قا� فيه: "gبما كاC هذ� �لمقا� (شدَّ 
مقا� كتبته (ثر�ً �(عمَقه، �Dلك (ني كنت s)g حركة �لطال� �gئيس 
 Pلجنتهم �لعامة، فانسحبت لّما تدخل بهذ[ �لحركة (�لئك �ألشخا

�(حالوها ,لى حركة جهل �,فسا." (مجاهد).



٢٠٩

(مر �لطال� �gفع شأنهم �عمل على Dلك (gبع سنو�c، �(نني 
-فو� هذ�- صديق �لوطنيين؛ �لكن هذ[ �لصد�قة ال تطمس عيني 
باطًال  �لحق  (جلها  من   �g)� �جد�ني  (جلها  من  (بيع  فتجعلني 
فيه مصلحة   Cكا� (مر�ً   cعتقد�  �D,- تمنعني ��لباطل حقاً، �ال 
(متي- (C (قوله، �لو لويت منه �لشفا[ ��لوجو[ �سخط من (جله 

!iقو�)
 C)� ،%سه قبل كل شيg. مهمة �لطالب هي C) نا (عتقد)�
�لعلم �لصحيح (كبر سالp نو�جه به (عد�%نا، �(نه ليس من �لحق 
�ال من �لمصلحة �لوطنية (C ُيضيع �لطال� .�gسهم ليسير�� في 
 ..."Cفال �يسقط   ،Cفال "يعيش   :Cيصيحو متظاهرين   Tgلشو��
فيها   Cفيعاشر�  ،Cلسجو�  Cفيوَ.عو منهم  طائفة  على  ُيقَبض  ثم 
َمن تفسد بمعاشرته (خالقهم، �يخرجوC منها �قد ُخلقو� خلقاً 
َخْلق شرٍّ �بال%، �يتمر. ,خو�نهم �ُيضربوC من  جديد�ً، �لكنه 
 �gسة �يتشر. طالبها بين سمع �ألgجّر�% �عتقالهم، فتغلق �لمد
 ،cلحانا� .��ّgُ� لمقاهي� sبصرها، فيصير�� في غٍد من (حال�
�قد كانو� باألمس على مقاعد �لدsg يقطفوC من ثمر �لعلم كل 
شهي �يبنوC من �لثقافة �لصحيحة .عائم �لمستقبل �لز�هر، فتتأخر 
قد gبحنا   Cلمبين، �نكو�  Cلخسر�� �لوطن  �لبال. �يخسر  قضية 
�لجر�ئُد  يستغلها حز� من �ألحز�� �تنشر خبَرها  تافهة  حا.ثة 
zعما%، �ال  فيصبحو�  فيها  جنوناً  (كثر  كانو�  َمن  (سما%  �تكتب 
على   Cيفتشو �,نما  كتاباً   Cيفتحو �ال  .gساً   iليو� بعد   Cيقر��
فإ�D لم يجد�[ (�جد�[،  (� �ضطر�� حديث،  مظاهر- جديد- 

!�فاc.�.z �لعناصر �لجاهلة في �لمدينة ��z.�. �الضطر�
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(صبحت   ��لطال من  كبر�  طائفة   C) هذ�  من  �ألنكى  بل 
 sgلمد��  �(بو� �كسر  عليهم  ��لتمر.  �ألساتيذ  بسّب  تفخر 
(كبر معهد علمي  >�لتجهيز<،  �لدsg... �ها هو معهد  �مقاعد 
 ،Cسنة كاملة �عمَّ فيه �لعصيا s�gفي �لبلد، قد ضاعت فيه �لد
مناسبة  مناسبة �غير  تتر�(١) في كل  تتدّفق   c�gلمنشو� تز��  �ال 
 .�تزيد هذ[ �لناg �ضطر�ماً، توّقعها �للجنة �لتنفيذية لمؤتمر �لطال
�ما هذ� �لمؤتمر ,ال عشر�C شخصاً مّمن (صبحو� بفضل �لجر�ئد 
له من ثال�  بّد  �للجنة ال  ��لسجوz Cعما%، في حين (C عضو 
صفاc ال يكوC ,ال بها عضو�ً في �للجنة: (�الها (C يكوC عميق 
 �D Cيكو C) سديد-، �ثانيها ]��g� Cلتكو �gلمد�� �لثقافة ��سع 
���g[ مسموعة،   Cلتكو نفوسهم  بين gفاقه �له �حتر�i في  منزلة 
 Cليكو �ألخال�  �لسير- حسن  مستقيم   Cيكو  C) �(هّمها  �ثالثها 

قد�- لهم حسنة �مثاًال كامًال.
*   *   *

�من �لعجيب في هذ� �لبا� (C بعضاً من هؤال% >�لزعما%< 
�لهد�% ��الستهد�%  ,لى  بالعو.-  قابلوني مسا% (مس، فنصحتهم 
من  تخر*   C) قبل  (نت  تكن  (َ�لم  لي:  فقالو�  �لعقل،  بهد) 

______________________
>تتر�<، كال  (يضًا:   -gلممد�.-، �بالمقصو� باأللف  ُتكتب هكذ�   (١)
�لوجهين صحيح، �هي ليست من �Cz >َتْفَعُل< بل من �Cz >َفْعلى<، 
(صلها >َ�ْتَر�<. �قولنا: "جا��� َتْتر�" () متو�ترين (متتابعين �بينهم 
فجو�c �فتر�c). �قد نّبه جد) في مو�طن عد- من (حا.يثه �كتاباته 
,لى (نها �سم �ليست فعًال كما يظن عامة �لناs، قاgئهم �كاتبهم على 

�لسو�%! (مجاهد).
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>�لتجهيز< ممن يشاغب؟
قلت: بلى يا سا.-، �لكّن هذ� هو >�لقياs مع �لفا�g< �لذ) 
Dُِكر في كتب �لمنطق �لتي لم تقر��ها قط! كنا نشاغب من (جل 
(ستعمل هذ[   C) لي  تشاغبوC (��سمحو�  �(نتم  قضية مدgسية، 
�للباقة  �لكلمة) من (جل قضية سياسية. �نحن لم نتجا�z حد�. 
��أل.� في مشاغبتنا، �(نتم تفخر�C بهذ� �لتجا�z! �كاC حولنا 
طال� ها.ئوC عقال%، �حولكم طال� قد فاضت ��gسهم بحب 
بهو�   Cتسترشد� �(نتم  بعقولنا،  نسترشد  �كنا   .gلتهو��  -gلثو�

غيركم! �هذ� هو �لفا�g >�لبسيط< بيننا �بينكم. 
�لتعقل  ,لى  فيها  (.عو  مقالة  كتبت  (نني  هذ�  من  �(عجب 
��النصر�u ,لى �لعلم، فسبقني >,لحاpٌ< على �لجر�ئد كلها (C ال 
تنشرها، gغم (نها معقولة �صحيحة �gغم (C من عا.- �لجر�ئد 

!��.�g) لهم ما Cتنشر لي... �كا C)
(g(يَت بلد�ً تضيع فيه �لحقائق �تغلب فيه �ألغر�� �لخاصة 
,ال  بلد�ً  (g(يت  �لبلد؟!  هذ�  ,ال  �لعامة  �لمصلحة  على  ��لحزبية 
 Cفال  pلنجا  �)  Cلفال  uهتا (جل  من  مد�gسه  تغلق  �لبلد  هذ� 
في �لبرلماC؟! (g(يت بلد�ً ,ال هذ� �لبلد يقو. طالَبه كلَّهم طائفٌة 
من �لغلماC، �من ��gئهم طائفة من �لشّباC، ال هم يعقلوC �ال 

يسمعوC كالi من يعقل؟!
�لوطنية �خدمة �ألمة ليست   C, :-لقد قلنا لهم خمسين مر
في تر� �لدs�g ��لصياp في �لطرقاc، بل هي عند �لطالب في 
�جتها.[ على .gسه �,قباله على علمه، �عند �ألستاD في ,عد�. 
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محاضر�ته �بّث p�g �لوطنية �لصحيحة في ثنايا �لعلم �لصحيح، 
 ،*gلخا� cلوطن على مصنوعا� cمصنوعا ]gعند �لتاجر في ,يثا�
�عند �لموظف في مر�قبة ِ�جد�نه ��ّتباعه سبيَل �لشرu ��لو�جب... 
() (C �لوطني �لمخلص هو �لذ) يقوi بو�جبه جها�gً. ���جبي (نا، 
طالب �لحقو�، ال ينافي �شتغالي بالقضية �لعامة بحيث ال يثنيني 
Dلك عن .sg، �لكن ��جب �لطالب �لتجهيز)، �ال سيما طالب 
 Cيكو C) كه بعد، يمنعه منgلذ) لم تكتمل مد�� s.لصف �لسا�
 ]Dشاتماً ألستا Cيكو C) ئيس مؤتمر (� قائد مظاهر-! فضًال عنg

عامًال على هدi مدgسته �بث p�g �لتمر. فيها! 
فهل في �لناs َمن ُيثبت لنا (C هذ� باطل، �(C �لحق فيما 

يقوi به هؤال%؟
,CD فما لهذ[ �لجر�ئد -�هّمها نجاp �لقضية �تقدi �لوطن- 
ال تدعو ,لى حفظ �لحيا- �لعلمية �ال تكّف عن تشجيع �لفوضى؟ 
مستقبلهم-  �حفظ  (بنائهم  (خال�  يعنيهم   Cكا  �D,- لآلبا%  �ما 
(� على �ألصح:  �لتمر.،  ير.عونهم عن �السترسا� في هذ�  ال 
لتنقلب عليهم مآسي  تمثيلها  ,لى   Cُيدَفعو �لتي   �zلمها� في هذ[ 

�يستغلها َمن .فعهم ,ليها؟
*   *   *

في  �لعلمية   pلر�� .�مت قضت على   C, ,C هذ[ حا�  (َما 
�لبال. �(ّخرتها في َسْيرها ,لى �لغاية �لمنشو.- مر�حَل كثير-. �َهْبنا 
قد gبحنا بعد Dلك برلماناً �طنياً، فما�D نصنع به؟ (َما ��هللا َلهذ[ 
�لمحتل   �ِحر� تحميه   Cبرلما من  �ألمة  على  (جد�  >�لتجهيز< 
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�ألجنبي! �لو جا% برلماC (عضا�[ من �أل�ليا% �كانت �ألمة جاهلة 
��لنش% متشر.�ً في �لطرقاc ��لمقاهي لما نفَعنا Dلك شيئاً!

فالعقَل �لعقَل (يها �لناs، �ال تكونو� من هذ[ �ألمة كذلك 
�لصديق �لذ) (C) .�g يطر. �لذبا� عن �جه صديقه فطر.[ بصخر- 
حطمت �جهه! ��gقبو� �هللا في هؤال% �لطال�، ال َتْر��zهم في 
مستقبلهم �تر���z �ألمة بهم، فتضيعو� عليها جيل �لمستقبل من 

!"Cيسقط فال� Cجل مظاهر- ال معنى لها �من (جل "يحيا فال)
(بتغي  ال  (نني  علّي  �هللا  يشهد  (سوقه،   ()g فهذ�  �بعد، 
من  Dلك  �بتغيت  �ما  �لدنيا،  نفع  من  نفعاً   �) فائد-  ��gئه  من 
من  g(يت   �D, �(ُكفُّ  للحق  (gضخ  (نني  علّي  �هللا  �يشهد  قبل، 
�لدليل �لقاهر �من �لحجة �لد�مغة ما يجعلني على خطأ �يجعل 
�لعقال%  �لطلبة  ,خو�ننا  من  �(gجو   .��لطال� على صو� هؤال% 
�لمر% كلمة معتدلة سيقت  يتلقى   C) يتلّقو� كلمتي كما يجب   C)
 Cمن �لمصلحة، (� ُيثبتو� ُبطالنها... (ما غير �لعقال% منهم فسيكو

g.هم علّي >(نني gجعي<، �يا لها من بالغة!
*   *   *
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.T �لسياسة!
قطعة مقتَبسة عن �للغة �لر�سية
نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

.T �لسياسة، �تعا� معي نبتعد عن ��.يها �لمظلم �لصاخب. 
 gبنو نتمتع  �لمنيفة  �لصخر-  هذ[  حافة  على  نجلس  معي  تعا� 
�لشمس، شمس �لحقيقة �لتي حالت سحب �لتدجيل بينها �بين 
(نغاَمها  �بتلعت  �لتي  �لحيا-   -gقيثا ,لى  �لُنصِغ  �لو�.)،   Cسكا

�لعذبة تلك �لضوضاُ% �لمريبة فلم نسمع منها شيئاً.
*   *   *

جما�   �gتد� �لحيا-  بلذ-  تشعر  �لطبيعة،  ِحجر  في  هنا، 
�َبال.-  �لدّجالين   ��لمنافقين �كذ نفا�  من  �تستريح  �لوجو.، 
 iلزعما% �لز�ئغين. من هنا تطل على �لو�.) �لبغيض، فتر� �لقو�
في هر* �مر* �تد�فع ��نجذ��، ثم في قتا� تسيل منه �لدما%، 

.ما% �ألبريا%، �تزهق منه �ألp��g) ،p��g �لشهد�%.
بهم  تتدحر*  قد gكبو� طبوًال كبير-، فهي  �تر� (شخاصاً 
فيكوC لها .�) مزعج، فيتبعهم �لناs يحسبونهم جبابر-، قولهم 
 �D, حتى ،sمثل (صو�تهم �,خالصهم مثل .عو�هم! يتبعهم �لنا

______________________
(١) في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٢/٤/٦ (٣٠ D) �لقعد- ١٣٥٠).
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 Cينتظر� ,ليهم   sلنا� �تطلع  من شقي،  من هلك �شقي  هلك 
ما يكوC منهم، ��لتّفو� حولهم ينافقوC لهم كما يريد�C، صعد�� 
 Cعلى (كتافهم فوثبو� على �لكر�سي، �لكنهم �ثبو� �هم يخطبو

خطبة �النتصاg لألمة �iD (صحا� �لكر�سي!
*   *   *

�gئحة   C, �لو�.)؛  عن  �بتعد  معي،  تعا�  �لسياسة،   T.
�لتدجيل ��لنفا� ال تز�� تمأل �لجو.

لنبتعد حتى ينقطع �خر صد�، �حتى ال تسمع gنة ��حد- 
 cلمجانين �خطب �لزعما% �لز�ئفين �مقاال� Cلغلما� cمن صيحا
 C) يدg) ...)لصحفيين �لدجالين، ثم �فتح كتابك ��قر(. �قر(، �قر�
(سمع (قو�� �لفالسفة ��لعلما%، (gيد (C (عاشر �ألDكيا% ��لعقال%، 

فإني قد مللت �لسياسة �لغة �لسياسة �gجا� �لسياسة!
,ني قد سئمت هذ[ �لكلماc �لمكرg- �لمعا.-: >�ألمة معنا<، 
 ...>Pإلخال�< >�لوطن<،   ،>iلعا� >�لر()  يؤيدنا<،  >�لشعب 

!>�كلماc متباينة، �لكن معناها ��حد، هو >�لكذ
*   *   *

 cصو�) فيها  تتبد.  عالية  شقة  بلغنا  لقد  �صلنا،  لقد  ها 
فلنجلس  (قد�منا.  تبلغ   C) قبل  فتضيع  يشتموننا،  �لذين  �لحمقى 
 cلنغما �لظال�D�� ،iَننا  للنوg فحسبها هذ�  ,CD، �لنفتح عيوننا 

�لطبيعة �لصا.قة، يكفيها ما سمعت من هر�% �تدجيل.
*   *   *
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مقدمة مجلة
نشرc سنة ١٩٣٢

حمل ,لّي �لبريد �(نا في هذ[ �لعزلة �لنائية في �لسلمية(١)، 
�لصحر�%  �سط  �ضوضائها  �لصاخبة   Cلمد� عن  بعيد�ً  (عيش 
(تعب   C)  C�. �جاللها  �لطبيعة  بجما�  (تمتع  �لرهيبة،  �لصامتة 

نفسي بالتفكير في شي% (� (حمل َهّم شي%.
علّي  (عز�%  .مشق  في   Cخو�, من  gسالة  �لبريد  ,لّي  حمل 
يطلبوC مني فيها (C (قّدi للناs مجلة عزمو� على ,صد�gها(٢)، 

______________________
�ليا%)،  �بتشديد  (بالتعريف  �لسلمّية  هو   sلنا� بين  �لشائع  �سمها   (١)
مفتوحة:  يا%  بعدها  ساكنة  �بميم  تعريف  بال  (نه  فيه  ��لصحيح 
>َسَلْمَية<، كذ� �c.g في معجم ياقوc، �هكذ� ضبطها جد) gحمه 
�هللا في Dكرياته. �تقر��C (خباg[ فيها -�قد (مضى تلك �لسنة معّلمًا 
في مدgستها �البتد�ئية- في �لحلقتين �لسا.سة ��لخمسين ��لسابعة 

��لخمسين من >�لذكرياc<، في �لجز% �لثاني (مجاهد).
منها  �أل��  �لعد.  مقدمة  هي  �هذ[   ،>��لشبا >بالغة  مجلة  هي   (٢)
 ،(١٣٥١  iمحر  ٢٦)  ١٩٣٢ سنة   Cحزير�  ١ �لثالثا%   iيو  g.لصا�
�هي مجلة (.بية (صدgها (نوg �لعش �معه عد. من �لطال� �أل.با%، 
 uيومئذ، منهم (مجد طر�بلسي �ناجي �لطنطا�) �عبد �لر�� Cلشبا�
 = �لمجلة  (C هذ[ هي   (iجز) (�ال  �يغلب على ظني  �ألسطو�ني. 
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�قد  g(يي.  فيها  �أل�� ألبد)  �لعد.  بمو�.  ,لّي  فبعثو�  �تفضلو� 
�لناs! �لم  ُينَشر �يتناقله  g(ياً  (C لي  �لظن �حسبو�  (حسنو� بي 
(�ّ. لو كّلفوني  ,لى ما يطلبوC,� ،C كنت  من ,جابتهم  (جد بد�ً 
 �) (صنعها،   C) (جتهد   �) (ترجمها  �لمقدمة، كقصة  غير  بشي% 
قطعة �صفية (� نقدية، ,CD لهاC �ألمر �لم (gَ هذ[ �لصعوبة �لتي 
�عترضت سبيلي ,لى كتابة �لمقدمة. �ما ��D ,ال ألنني بعيد عن 

______________________
=   �لتي قصدها جد) حين �صف في Dكرياته (نوg �لعش فقا� عنه: "�هو 
عّد-  يستكمل   C) قبل  �لحيا-  معركة  .�ئب، ��جه  عالم عامل  gجل 
 uهو طالب -بإشر�� gلها. �قد (صد pيتقّلد �لسال C) مو�جهتها �قبل
فسماها  ١١٧/٤)؛   cلذكريا�) �لطالب<..."  >gسالة  مجّلة  مني- 
>gسالة �لطالب< سهو�ً �,نما هي >بالغة �لشبا�<، �لعل منشأ �لسهو 
نر�[ هنا، حيث يستعين  (نه كتب في �الثنتين. ��لذ) يقّو) ظني ما 
 gفي كتابة مقدمة �لعد. �أل��، ثم هو يصد (لعش بعلي �لطنطا�� gنو)
�لعد. �لثاني (في �أل�� من تموz ١٩٣٢) �في (�له كلمة �عتذ�g قا� 
فيها: "سا%نا (C نقدi للناs >بالغة �لشبا�< �لتي �صفها (ناs بأنها 
�لذين   �-�لطال �نحن  مدgسية،  مجلة  بأنها   Cخر��� لها  قيمة  ال 
�لثقافة ��أل.� بين ناشئتنا... �ال بد من  (صدgناها- ,نما (g.نا نشر 
 Pبفحو Cنحن مشغولو� gعن ضعف عد.ها �أل�� ألنه صد gالعتذ��
�لسنة �ألخير-، �َمْن كّنا نعتمد عليه كاC نائيًا عّنا في �لسلمية"، �هذ[ 
,شاg- ,لى علي �لطنطا�) �لذ) (مضى تلك �لسنة معّلمًا في �لسلمية 
بأكثر من مقالة كتبها علي  �لثاني  �لعد.  كما علمتم. �قد حفل Dلك 
�لطنطا�)، منها مقالة >كيف تكوC كاتبًا< �لمنشوg- في كتا� >ِفَكر 
�مباحث<، �>(نشو.- �لظالi< �لتي تأتي في هذ� �لكتا� بعد قليل، 
�مقالة ثالثة فيها تعليق على �متحاناc �لبكالوgيا (�لثانوية �لعامة) في 

تلك �لسنة (مجاهد).
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.مشق، ال (عرu عن هذ� �لمشر�T ,ال (C �لقائمين به من خير- 
 C)� ،على �لكتابة �ُشّباC >�لتجهيز<، �(C قصدهم تمرين �لطال
لهم �gحاً (.بية سامية ��ستعد�.�ً كبير�ً. �هذ� �لَقْدg من �لمعرفة ال 
يكفي من كاC في مثل موضعي. ثم ,C �لسو� �أل.بية في .مشق 
 ،gيقر( �يقّد (.يبٍ  بين   sلنا�  Cفيها شي%، أل ير�*  جامد- ال 
ليس معه قر¢ -كما هي سنة  �لكنك ,C �جدته �جدته مفلساً 
 �D,� ،عليه ال يفهم c)قر �D,� ،)هللا في �أل.با%- �جاهٍل ال يقر�
 gفهمَته لم َيْشَتِر (.بك بقر¢! فلَمن نكتب؟ �من (جل َمن تصد)

هذ[ �لمجالc �أل.بية، �ننفق عليها من نفوسنا �من مالنا؟
هذ[ هي �لحقيقة، �هي مؤلمة، �لكني لم (جد بد�ً من Dكرها، 
�ليس غرضي منها تثبيط �لهمم �سد �لطريق في �جو[ ,خو�ننا �لذين 
�لشبا� �ثوgته �يستسهلوC في سبيل  بَحِمّية  �لعمل  ُيْقدموC على 
,صد�gها،  �بين  بينهم  (َحو�   C) (gيد  غايتهم كل صعب. �لست 
عن  بر(يي  لهم  �(.لي  �لمقدمة،  كتابة  عن   gعتذ)  C) (gيد  �,نما 

�ألسلو� �لذ) يجب عليهم �ّتباعه .�C) C (حملهم على Dلك.
*   *   *

(Dكر (C (ستاDنا في .�g �لعلوi �لعليا في مصر كا�D, C تكلم 
في �لشعر قرg (نه مّيز- للعر� ال يشاgكهم فيها غيرهم من �ألمم، 
 �D,- يرّ. علينا Cكر (نه كاD)� ،ًجميعا sلنا� C�. هبو� بهD نهم)�
 Cبأ ��إلنكليز-  �لفرنسيين   gشعا) من  �َتَلْونا  g(يه  في  عاgضنا[ 

�لجاحظ قد قا� هذ�، �ليس بعد �لجاحظ مّتَسع لقائل.
 Cلذين يجهلو� �.ين في �أل. �(�g �ليوi فئة من شبابنا �لمجدِّ
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 Cسمه، ينكر�� zلعربي ما جا�� �(�تلك هي �لحقيقة) من �أل.
على �لعر� شعرهم �نثرهم مر- ��حد-، �يزعموCْ) C ال شعر ,ال 
هما �جر�  شعر الماgتين، �ال (.� ,ال (.� غوته، �من لفَّ لفَّ
�لطابع  بهذ�  ببر�عته �جماله �,نما  ليس   �كأنما �أل. مجر�هما، 

�لغربي �لذ) عليه.
�بين هؤال% �(�لئك ضاT �أل.� �لعر�، ضاT بين �لجامدين 
 Cيزعمو� gعيونهم عن �لنو Cلجاحدين: �لجامدين �لذين يغمضو��
 Cيعلمو�، �ال يعترفو C) Cلجاحدين �لذين ال يريد��� ،iنه ظال)

للعالِمين بعلمهم. 
�ِمَن �لَبلّيةِ َعْذُ� من ال َيْرَعو)

عن جهله، �خطاُ� من ال يفهُم
�كال �لفريقين على ضال�. �لست (حب إلخو�ننا (C يعتقد�� 
 ،�(C (.بنا خير �آل.�� �(نه في غنى عن �القتباs من �.�� �لغر
�ال (C ير�[ خالياً من كل ميز- عاطًال من كل جما�، بل (حب لهم 
(C ير�� معي بأC �حتذ�% (ساليب �لقدما% كما هي شي% ال يفيد، 
�(نه ال بد من �لتجديد في �أل.� �لعربي، �,نما بالقصد ��لعقل، 
�بأC نقتبس �لمعنى �لجيد ��لصوg- �لجميلة ��لطريقة �لنافعة من 
� �لغر� فنذيبها في لغتنا، ال بأC نضيع لغتنا فيها كما يفعل .)
 �.ين في �آل.��! �بأC نتعلم من �.�� �لغر �لسخفا% من �لمجدِّ
فن �لقصة، �هو ضعيف في �.�بنا في حين (نه .عامة �أل.� �لحي 

.]gها.z�� في هذ� �لعصر �مر�- تقدمه
�,�D نحن .عونا ,لى �القتباs من (.� �لغر� فما Dلك ,ال 
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له  ��لفن ال �طن  �لجميلة،   Cلفنو� (C �أل.� فن من  العتقا.نا 
�ال جنسية، ليس فيه شرقي �غربي �ال قديم �حديث، بل هو 
�لتعبير عن �لعو�طف ��ألفكاg �لسامية بلغة سامية، فهل تختلف 
عند  �لفرنسي  يبكي  ��لصيني؟ هل  �لفرنسي  عند  �لعو�طف  هذ[ 
�أللم �ينتحب، �يضحك �لصيني �يمرp؟ ال، ,C �لنفس �لبشرية 
��حد- في �المها ��مالها �حبها �بغضها، ��أل.� ملك لإلنسانية 
�لفرنسيين �ال (.� غوته  على  جمعا%، �ليس (.� هوغو �قفاً 
ننا�   C) فيجب  �لبشر  بين كل   Tبل هو مشا  ،Cأللما� �قفاً على 

نصيبنا منه.
*   *   *

�لكبير   pإلصال� بهذ�   iلقيا� ,خو�ننا  على  (فر�  �لست 
�حدهم، فبد�يته يجب (C تكوC بإصالp بر�مج �أل.� ��إلنشا% 
في مد�gسنا، فُتلغى هذ[ �لكتب �لسخيفة �لتي تسمى كتب تاgيخ 
�أل.�، �يعيَّن لتدgيس �إلنشا% (ساتذ- يفهموC �لر�p �لجديد- في 
 sَيعّلم �لنا C) هم (نفسهم، �,ال فمن �لمستحيل Cيكتبو� ��أل.
�لكتابَة من ال يعرu �لكتابة، (� يدلهم على �ألساليب �لجديد- من 

ال يدg) ما هذ[ �ألساليب �لجديد-!
 C) هذ� �,ني (حث كل طالب يجد في نفسه �لكفا%- للكتابة
يكتب في () موضو�g) T. فيكوD Cلك له تمريناً مفيد�ً، �(شكر 
 pجو لمشر�عهم �لنجاg)� ،-مر- (خر� إلخو�ننا مساعيهم �لكبير

��لتوفيق.
*   *   *
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معلم �لقرية
نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

Dهبت منذ (شهر ,لى بير�c، فلما كنت في بعض �لطريق 
�قف بنا �لقطاg على محطة من �لمحطاc منفر.- على �لطريق، 
كأنّما (ُقيمت في هذ� �لمكاC �لخالي لتغّذ) �لقطاg بالفحم ال لتنقل 
�قف  فلما  �لضجر،  من  نائماً  �كنت  كبير-.  مدينة  ,لى   ��لركا
�قفنا  �لتي  �لقرية  هذ[   �gأل �لشّبا�  من   cنظر� (فقت   gلقطا�
عليها، فإ�D هي �لمحطة �حدها، فأ.cg بصر) في Dلك �لفضا% 
 ªكو�) �) cهنا� على سفح �لجبل �لبعيد ظال� بيو �Dلو�سع، فإ�
ما ال  �لقر�  (�g من   C)  cعتد� تلوp لي حيا� �ألفق. �(نا قد 
يتجا�z �لعشرين بيتاً قائمة �سط �لبرية ليس فيها شي% من مظاهر 
�لحضر)، فأعرضت  للرجل  منها  بد  �لتي ال  �لحيا- �الجتماعية 
,لى  يعو.  �كا.   gلقطا� نومي حين صفر  ,لى  (عو.   cكد� عنها 
مسير[، لوال (C شيئاً �gعني �نفى عني gقا.)، فقمت من مكاني 
�لشي% �جه  ,ليه ألتبّين حقيقته... �كاD Cلك  (حد�  كالمشد�[ 

!Cصديقي فال
صديقي فالC؟ (تر�[ هو؟ ال. ��قتربت منه �(نا بين مصد� 

______________________
.(١٣٥١ i٢٧ محر) يخ ١٩٣٢/٦/٢g(١) في >(لف با%< بتا
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 ��شاّ�، �لكن �لشك (غلب على نفسي ألC صديقي فالناً �لشا
�لمتأنق �لذكي -�لذ) يفيض صحة �نشاطاً �تلمع عينا[ بنوg �ألمل- 
 �يستحيل (C يكوD Cلك �لرجل �لمحطم �لمكد�.، �لمتهد� �لثيا
�ألصفر �للوC �لشاg. �لنظر�c، يقلب عينيه في �لفضا% كالذ) به 
�تحطمه  (مله  (شعة  �تنطفئ  Dكائه   gنو يخمد   C) يستحيل  ِجّنة! 

�لسنوC �هو في هذ[ �لسن!
يتبين  �لم  ,يا[،  سؤ�لي  معنى   �gيد �لم  هو!   Cكا �لكنه 
�لكن  ليقو�،  فمه  �فتح  بكى  عرفني  فلما  بالجهد،  ,ال  �جهي 
�لقطاg بد( يتحر� فلم (سمع منه ,ال هذ[ �لكلمة: "لقد عّينوني في 
هذ[ �لقرية، فانهاcg �مالي �متُّ من قبل �لمماg� ..."c(يته �هو 
,لى Dهوله �حيرته، ثم  ليعو.  بيد[ .موَعه �يوليني ظهر[  يمسح 

.gعني... �صفر �لقطا �gتو�
*   *   *

في   gلقطا� في  بها  (مر   C�gحو ,لى  مر-   iأليا� بي  �قذفت 
فر��  على  �حزناً  (لماً  �لنفس  ممتلئ  �كنت  مصر،  ,لى  طريقي 
�حيد�ً  ,لى مصر  (عو.  كيف  �(Dكر  (هلي  ��البتعا. عن  موطني 
�لصغير  بر.�  فأDكر  �لعظيم  �لنيل  شاطئ  على  (قف  منفر.�ً، 
�لمتو�ضع �لمحبَّب ,لي، �(علو قمة �لمقطم �لشيخ �لمحطم فأDكر 
يلهيني هذ� عن ��D، فأحس في  �لشا�... فال  �لشامخ   Cقاسيو
قلبي لوعة �ألسى، �(لقي بر(سي بين يد) ال (gفعه ,ال في محطة 
�لقطاD, g يقف، �(نظر فأg �gجًال جالساً ,لى ,فريز �لمحطة g(سه 
بائس  لعله  نفسي:  في  �(قو�  لحاله  �(gثي   Cفأحز gكبته،  على 
(� فقير! �يعا�. �لقطاg سير[ �(نا (فكر في هذ� �لذ) ال (عرفه، 
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فيقتر� مني فضوليٌّ فيخبرني خبر[، �,�D هو... يا لر�عة ما قا�: 
!Cفال pلَفِر� pسة، صديقنا �لَمِرgمعلم �لمد

*   *   *
�لجميلة،  �لكبر�  فأعيَّن في مدgستها  �لسلمية  ,لى  �(سافر 
�(تحد� ,لى َمن فيها من �لمدgسين �يتحدثوC ,لّي، فيخبر�ني 
(C في قرية صغير- قاحلة مدgسة فيها .�C �لعشر- من �لتالميذ، 
با.)  �لمعلمين، شا� قو) �ألمل   g�. فيها معلم من خريجي�
به �ال ضر�g- من  يأنس  (نيساً  يجد  ,ليها فال  به   uُيقَذ �لنبو، 
.�gسه!  عليهم  يلقي  تالميذ  يجد  ال  بل  �لمعيشة،   c�gضر�
�تتكاثر عليه Dكرياته �لُمِمّضة فيعتريه نوT من مر� �لسما% (�لذ) 
 ،cلطرقا� في  ير�p �يغد�  كله   ]gنها فيُمضي  يصفه الماgتين) 
ينظر في �لفضا% �لبعيد نظر�c شاg.- مبهمة �قد �نطفأ في نفسه 

نوg �ألمل ��لحيا-!
*   *   *

هذ[ مشاهد�c ليس فيها مبالغة �ال غلّو �لُكّتا� في �لوصف، 
�لكن فيها �لحقيقة �لو�قعة.

يخر* �لشا� �لغر من .�g �لمعلمين �نفسه تفيض باألمل، 
�لبعيد عن  �لعلمي  �لمدgسة  �لحيا- ,ال محيط  �هو ال يعرu من 
�آلالi، �لذ) كاC يعيش فيه �سط gفاقه �(ساتذته �لذين يطمئن 
فيها  �يجد  يألفها  �لتي  �لكبر�  �لمدينة  في  بهم،  �يأنس  ,ليهم 
�gحته، فال تكوC ,ال ليلة �ضحاها حتى ُيقَذu به ,لى قرية نائية 

ما �gها �ال يعرفها، �ال يجد فيها ,نساناً �ال غذ�% �ال مسكناً!
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�للوg�z- بعض �لحق حين تقو� ,C هذ� شا� قو) متعلم 
قاسية خاطئة،  �لنظرية  ,ليه، �لكن هذ[   Cما تكو ��لقرية (حو* 
فلتنظر �لوg�z- فيها �لتعدلها، فليس من �لعد� �ال من �لرحمة �ال 
من مصلحة �لبال. (C تموc هذ[ �لنفوs �لفّياضة بالحيا- �تنطفئ 
فيها جذ�- �ألمل، �ليس من �لحكمة (C يكلَّف �لشا� مثل هذ� 
�لمركز  في  �أل�لى  سنيه  في  يعمل   C) به  �(َْ�لى  �لشا�،  �لعمل 
تحت ,شر�g uجا� �لو�D� -g�z) �لخبر- ��لسبق من �لمعلمين 

�لمدgبين.
 ugلمعا� gهنا� قضية نخاطب فيها مستشا C, هذ[ ��حد-، ثم
خاصة، �هي (C من �لمعلمين من له عشر سنين في �لقر� لم َيَر 
�لمدينة، �منهم من له مثل هذ� �لمقد�g في �لمدC، �َمَرّ. Dلك كله 
فليوضع  �لعد� في شي%.  �لمصا.فاc ��ألقد�g، �ليس من  ,لى 
تشريع يجعل معلمي �لمعاug في تبد� مستمر حتى ال يفوc �مر%�ً 
في  �لمعلم  يبقى   C) ينبغي  �لعسر، �ال  من  �ليسر �ال  من  نصيُبه 

�لقرية �ال في �لمدينة �لو�حد- (كثر من عامين متو�ليين. 
�ال يظن �لناs (نني (قو� هذ� من (جل (نني في قرية، ال، 
>معلم  قضية  في   -g�zلو� فلتنظر  �لعامة،  �لمصلحة  (جل  من  بل 
�لقرية< بالرحمة ��لعد� ��لمصلحة، �لتنصف هؤال% �لمساكين.
علي �لطنطا�) (�لسلمية)

*   *   *
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كلمة بمناسبة كثر- �لزعما%

صفاc �لزعيم �لحقيقي
نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

قا� لي مر- صديق َفِكه خفيف �لر��D, :p نحن �حتجنا ,لى 
(�gبا في شي% ��ضطرgنا ,لى �ستير�.[ منها فإC لدينا بحمد �هللا 
,لى بال. �هللا   ]gنصّد C) يزيد على حاجتنا �نستطيع  ��حد�ً  شيئاً 

جمعا%.
قلت: �ما ��D يا صديقي؟

قا�: �لزعما%!
حقيقًة  �لَفِكهة  هذ[  مقالته   %�g� g(يت  �لكني  فضحكت، 
ُتضحك، �شرُّ �لبال% ما ُيضحك! �Dلك (C �لزعامة عندنا �نحطت 
عن معناها �ألصلي �(صبحت مباحة للناs (جمعين، فليس بين 
�لمر% �بين (C يكوz Cعيماً ,ال شهر في منفى (�هذ� خير طريق 
 uفي محفل، (� هتا pفي سجن، (� صيا Tللزعامة)، (� (سبو
 C) sفي مظاهر-... حتى بلغ �ألمر من �لفسا. حد�ً نسي معه �لنا
�لزعامة تكوC بغير هذ� (� يلزi لها غير هذ�! في حين (C للزعيم 

______________________
(١) في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٢/٦/٢٩ (٢٥ صفر ١٣٥١).
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ليعلم   ،iكال من  يأتي  فيما  نستعرضها  (صلية   cصفا �لحقيقي 
�لناs �لزعيم >�ألصلي< من �لزعيم >�لز�ئف<:

 gمو�هب (سمى من مو�هب �لجمهو �D Cلزعيم يكو� C) لها�)
يستطيع (C يعّبر بها عن gغباتهم �يمتلكهم بها. �من هذ[ �لمو�هب، 
بل من (شدها ضر�g- للزعيم �مما ال يمكن (C يكوC بد�نه zعيماً، 
موهبة �لخطابة �ما يتصل بها: من Dكا% متوقد، �بديهة حاضر-، 
 pعلى (ساليب �لبلغا%. �ليس كل من صا Tثقافة ��سعة، ��طال�
 �gلقر�%- في �لو� uيعر Cجد له حنجر- متينة �صوتاً عالياً �كا��
 gليلكم هذ� نها C, خطيباً، بل �لخطيب هو �لذ) لو قا� لمستمعيه
لقالو�: نعم! �ليذكر�� (C خطبة من طا�g فتحت �ألندلس، �خطبة 

من نابليوC طأطأc لها جبا� �أللب g(َسها حتى �طئها جيشه.
هذ[ هي �لصفة �أل�لى �لالzمة للزعيم، ��لثانية: (C يجعل 
مبد([ �لذ) يدعو ,ليه .يناً يدين به �لناs �شريعة يعتقد�نها، فال 
 C)� gيثو �Dيعلم لما C) بل يجب ،gيمو* �لشعب �يثو C) يكفي

ُيْقدi على �لتضحية بإيماC ثابت �عزi (كيد. 
��لصفة �لثالثة للزعيم: (C يكوC في نفسه مثاًال للتضحية، 
فال يستأثر .�C قومه بشي%، �ال يعمل من (جل منفعة شخصية (� 
(جر يناله، بل يسعى لُيفهم �لناs كلهم (نه (�� �لناs ,يماناً بما 

يدعو ,ليه �(كثرهم تضحية في سبيله.
ثم   ،sلمقيا� بهذ�  �ْلَنِقْسهم   Cلميز�� بهذ�  zعما%نا   Cَْفْلَنِز

لننظر كم يبقى منهم!
*   *   *
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على (نقا� �مالي

iنشو.- �لظال)
نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

نفضت يد) من �مالي، �جلست على شاطئ �لماضي 
(ستعر� هذ[ �آلما� �لتي لّفها �لعدi بضبابه �لكثيف 
�هي تمر بي كما يمر فلم من (فالi �لسينما، مغسولًة 
 iصفحاُتها بما% قلبي �لذ) صببته عليها من عيني يو
�لقدg في  ليلقيها   iلظال� تتغلغل في  فأ�gها  �.عتها، 
هو- �لفنا%، �نظرc ,لى �ألماi فلم (gَ فيه ,ال ظالماً 
حالكاً، فأخذc قلمي ألكتب صفحة جديد- من ِسْفر 

.Cألحز��
�ما سفر �ألحز�C ,ال مذكر�تي �لتي تصف �الi >�بن 
�لصحف  في  منها  بعضاً   cُنشر ��لتي  �لعشرين<، 
فتمز�،  �لصند��  منها في  بعضاً  فضاT، �حفظت 
�لمصائُب  فأنستني  g(سي،  في  منها  بعضاً  �(بقيت 
منه  g(سي  في  يبَق  فلم  �لقديمَة  مصائبي  �لجديد- 

شي%... �هذ[ هي �لصفحة:

______________________
 g.لصا� >�(١) نشرc هذ[ �لمقالة في �لعد. �لثاني من مجلة >بالغة �لشبا

في �أل�� من تموz سنة ١٩٣٢ (٢٦ صفر ١٣٥١).
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كنت (عيش بآمالي �(بصر على نوgها طريَق �لمستقبل �لز�هر، 
�كانت �ّضا%- المعة كصفحة �لنهاg �لو�ضح، �كنت (جهل معنى 

�لكآبة �(بتلع �لدنيا كلها بابتسامة ساحر- َطِربة...
�لمنير-،  �مالي  في  سو.�%  سحابة   cفبد ��لد)،  �توفي 
�تألمت �حزنت، �لكني عدc فابتسمت، �لم (يأs ألني (جهل 

.sما هو �ليأ
�عصفت �لرياp بآمالي فقذفتني من هنا ,لى هنا�، �تعبت 
فُخدشت  و�  �لشَّ على  مر-  �سقطت  متقلباً،   sلنا� �سّماني 
�gDعي، ��قعت مر- في �لما% فابتلت ثيابي، �هد(c �لرياp قليًال 

.sألني (جهل ما هو �ليأ sفأسفت لما حل بي، �لكني لم (يأ
قلبي  ما%  �صببت  حبي  (�ليتها  �لتي  (مي  (مي،  �فاgقتني 
 iلظال� �Dفي �مالي، فإ cقتني ,لى �ألبد، فنظرgعلى قدميها، فا
قد �شتملها كما يشتمل �لليل �لدنيا. �طا� حزني �حّز �أللم في 
�لخافت يضي% لي  لدّ) مصباحي   Cأل sيأ) لم  نفسي، �لكني 

موطئ قدمي في هذ[ �لظلمة �لحالكة.
�لمصباp، �حنيت عليه بضلوعي �(حطته  �حافظت على 
 (gبهما �ضطر� �.�) ستي �لعالية قد�g.� عي، �لكن حريتي�gبذ

!sتعلمت ما هو �ليأ� ...pللعيش، فانطفأ �لمصبا
*   *   *

,ال  (سمع   �)  �g) (عد  فلم  �لظالi �غطى كل شي%،  َعمَّ 
بها (صدقائي �خصومي: >مسكين<...  يشّيعني  �لتي  �لكلمة  هذ[ 
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 Cفتكو فيها  (سقط  �لتي  �لهو-  (بحث عن   iلظال� فتقدمت �سط 
خاتمة هذ� �لمطاu �ألليم!

,C نفسي كبير- كهذ� �لليل تتسع لكل شي%، �لكنها مظلمة 
كهذ� �لليل ال تتسع لشي%، �,C (بنا% �ألمل ال يفهمونني، بل هم 
يز��gنني �يفّر�C مني. سأتركهم �(تغلغل في ظالمي �لسرمد)، 
,نه يستر خطيئاتي عن �لناs �يستر عني شر�gهم ��ثامهم، �ليته 
كاC يقو� على ستر هذ[ �لطيوu �لمريعة �لتي تتر�%� لي �سط 

!iلظال�
*   *   *

!iعاً يا (صدقائي... ,نكم لن تعرفوني بعد �ليو�.�
*   *   *
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تحرير �لرجل من ظلم �لمر(-!

نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

ما لكم تعجبوC من هذ� �لعنو�C؟ (تحسبوني (هز�؟
ال؛ ما في �ألمر هز�، �,نما هي ,حد� قريباتنا عا.c من 
مصر بعد (C لبثت فيها (gبع سنين بر(s غير g(سها �لذ) Dهبت به. 
ال (عني (نها �ستبدلت به g s)gجل بعملية جر�حية، �لكن (عني 
(نها �ستعاcg مّخ gجل من هؤال% �لذين يغالوC في �النتصاg للمر(- 
حتى يجا���z بها حد �لمسا��- بالرجل ,لى حكمه ��لتفو� عليه!

�هللا  نحمد  ما  (�Dلك  كاتبة  عالمة �ال  هذ[  قريبتنا  �ليست 
ما  حو�   gيد� ما   cلمجال�� �لجر�ئد  من  تقر(  �لكنها  عليه!) 
يسمونه >حرية �لمر(-<، �تبالغ في �لعصبية لهذ[ �آل�g% �تلّح في 
بين  جعلت  �لتي  �لطبيعية  بالقو�نين  تبالي  �ال  �نشرها،  ,�Dعتها 
 C) فيجب  مظلومة  �لمر(-   C) تفهم  هي  بل  �ختالفاً...  �لجنسين 

.i�َيقا C) لرجل ظالم فيجب� C)� ،gتتحر
�ال تنحصر هذ[ �لمقا�مة -في g(يها- في ,صالp (خطائه، 

______________________
(١) في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٢/٧/٥ (١ gبيع �أل�� ١٣٥١).
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g(ساً على عقب:  فتقلبها  كلها  �لعائلية  �لحيا-   uطر�) تشمل  بل 
�لر()  له   Cكا�  !Cآل� هو  يطيعها   C) فيجب  هي،  تطيعه  كانت 
g(يه �تتبع .�g �ألzيا%  (C تخر* على  لبسها �zّيها، فيجب  في 
�لباgيسية، �ترهق �zجها في كل ما تطلبه من �ألzيا% �لجديد-! 
 C) لمنز�، فيجب� �كاC يحد. لها مصر�فها �ميعا. غيابها عن 
 C) هب من غيرD �) تأخر �D, تحد. له مصر�فه �ميعا. غيابه، حتى
 ،�َبْته بلسانها �يدها... �عند �للز�i بالمقشة (� بالقبقا يستأDنها (.َّ

�ال مؤ�خذ-!
*   *   *

هذ[ هي حرية �لمر(- كما تفهمها فتا- Dكية �لفؤ�. محد�.- 
�لثقافة من (سر- كبير-.

,لى  �لمباgكة -�لدعو-  �لدعو-  ُتمَسخ هذ[   C) ليحزننا  �,نه 
�تضيع  �لشكل،  هذ�  على  تصبح  حتى  �تثقيفها-  �لمر(-  تعليم 
جهو. �لعقال% من (نصاg �لمر(- ��لعاقالc من �لنسا% مّمن نا.� 

بوجو� تعليم �لبنت �تثقيفها �لثقافة �لحقيقية.
�(نا ال (نكر على �لمر(- (نها c�D مو�هب �(نها قد تبلغ من 
ُمّو، �لو شئت لضربت �ألمثا�  �لنبو في فر�T �لمعرفة حدَّ �لسُّ
هذ�  كل  �(كابرهم...   ��لكّتا ِجّلة  من  نظر)  في  هّن   cبكاتبا
تزعمه  �لذ)  �لتجديد  بهذ�  نقبل   C) نستطيع  ال  �لكننا  نفهمه، 
 �) نلومها  �لسنا   .ªلبذ�� >�لموضة<  في  ينحصر   Cكا  �D, قريبتي 
 cلمحيط، �ال سيما �لهيئا� iلكّنا نلو� ،cمثيالتها من �لفتيا iنلو
�لنسا%،  بين  �لثقافة  بّث  على  تعمل   C) منها  ُينتَظر  �لتي  �لنسائية 
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�(C تكّوC عقوَلهّن قبل تكوين ثيابهن، �(C تنشر فكر- �لتجديد 
هة مبتوC)� ،-g ال تعمد ,لى مخالفة �لحيا-  صحيحة سالمة ال مشوَّ

�قو�نينها �لصالحة، بل تخضع لهذ[ �لقو�نين.
�,C قو�نين �لحيا- �لصالحة لتنكر -بال شك- �ستبد�َ. �لرجل 
بينهما  تقسم   C) �تريد  �لمر(-،  على  �قسوَته  �ظلَمه  �لحاضر 
 َّDلمال�� ��لُمَتَع  ��لعقلي،  �لجسمي  �الستعد�.  �ألعماَ� بحسب 
�لوحيد-)  ميزته  هي  (�هذ[  للرجل  �لكن  بالتسا�).  �لبريئة 
لها حق  �لقو�نين �تطبيقها، �هي  تنفيذ هذ[  حق �إلشر�u على 
ليسمر  متألمة  �حيد-   gلد�� في  يدعها   C) له  �ليس  �العتر��. 
مع gفاقه في... حيث ال (.g)، �كذلك ال تتركه هي في �لبيت 
�تذهب مع gفيقاتها، (ما �أل�ال. فيقوماC معاً بتربيتهم �تعليمهم، 
�من هنا نشأc ضر�g- تعليم �ألi �لمبا.f �أل�لية للعلوi �تثقيفها 

�لثقافة �لحقيقية.
هذ� هو �لحق، �بناُ% �ألسر- �لسعيد- ال يقوi على غير هذ�، 
 gيس �ما يصدgلموضة< في با�< g.مصا Tلفكرية ��ّتبا� cما �لنز��)
عنها من سخف �بال.- فال يعمل ,ال على هدi �ألسر-. �,�D ما 
�لدعو-  �لذ) يسمونه  �لر()   Tّتبا� �لنسا% -بعد Dلك- على  (صّر 
 Cلجا -Cيهيئو� -منذ �آل C) لى >حرية �لمر(-< فيجب على �لرجا�,

�لمطالبة بحقو� �لرجل �تخليصه من ظلم �لمر(-!
*   *   *
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نريد خصومة موضوعية ال شخصية

نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

(عني بالخصومة �لموضوعية: �لخصومة في �لر() ��لمذهب، 
� هذ� �لر(). �(عني بالخصومة gيه (� تحا)g تكر[ ِمن خصمك C)�
�لشخصية: (C يمتد هذ� �لكر[ من g() خصمك �لذ) تر�[ (نت 
مخطئاً (� باطًال ,لى شخص هذ� �لخصم، فتعا.يه �تبغضه. فنحن 
 cخصوماتنا �لدينية (� �لسياسية (� �لعلمية خصوما Cتكو C) نريد
�لموضوعاc: سو�%  فيها على موضوT من   uموضوعية، �لخال
 i) لدين� في  (i �جتها.�ً  �لسياسة  في  (كاD Cلك �لموضوT مذهباً 
g(ياً في �لعلم، نتجا.� فيه �نتخاصم، فإ�D �لتقينا مع صاحب هذ� 
�لذ)  �لر()   �) �لذ) نخالفه  (� �الجتها.  �لذ) نحاgبه  �لمذهب 
� شخصاً gنحا ال  ألننا  بغض،  �ال  عد��-  بيننا  يكن  لم  ندفعه 

� g(ياً.gنما نحا,�
ندّ�نها   C) �لخطأ  من   Cيكو قد  منها،  مفر�  مسألة  هذ[ 
 C) Cعندنا ال يريد� sلنا� C) لوال sفي مقالة �ننشرها في �لنا
يفهموها �ال (C يعملو� بها، على �لرغم من صحتها ��ضوحها. 
فنحن ال نفر� بين �لر() �صاحب �لر()، �نحن لم نتعلم بعُد 

______________________
(١) في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٢/٨/١٨ (١٥ gبيع �لثاني ١٣٥١).
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من  كثير�ً  لدينا   C, بل  �أل.بي،  �لنقد  فن  نتعلم  �لم  �لنشر  حّريَة 
 Cبالمنطق ��لحجة ال يعجز� �لجد��  ,�D هم عجز�� عن   sلنا�
بالقلم  �لر.   ��.�g) هم   �D,� ��لعد��-،   �بالسبا �لجد��  عن 
ال باللساC ��لكف -�قّلما يريد�D Cلك- فال يرّ.�C على �لر() 
َمن  ,لى نشر ترجمة  يتخذ�g C.هم �سيلة  �لذ) سا%هم، �,نما 
هة مكذ�بة، �,لى تحليله تحليًال نفسياً (حمق  نقدهم ترجمة مشوَّ
يخلقونه فيه كما يريد�C ال كما خلقه �هللا! �كل هذ� بعيد عن هذ[ 
�لخصومة �لموضوعية �لتي ندعو ,ليها... �نخجل (C ندعو ,ليها 
ألC �لمفر�� في �لطبقة �لمثقفة من �لناC) s تفهمها من نفسها 

�تنكر غيرها من ضر�� �لخصومة.
�,�D كنت (نقد (نا مثًال gجا� >�لحز� �لفالني< فليس معنى 
هذ� (C بيني �بينهم عد���c (� تِر�c، �ليس معنى هذ� (نني (قّصر 
في �حتر�i �لعالم منهم لعلمه ��لمخلص إلخالصه... �لكن معنا[ 
(نني (عتقد (نهم (سا��� بمجموعهم ,سا%- قد يكوC مصدgَها تعّمُد 
 Cها �لغفلُة �حسن �لظن، �قد يكوgَمصد Cإلسا%-، (� قد يكو�
�(حاgبه  �الجتها.  هذ�  (نقد  فأنا  فيه،  (خطؤ��  �جتهاٌ.  مصدgَها 
�(كشف عن سيئاته، بل (نا (g.zيه ألنني (�g[ باطًال، �(g.z) كل 
باطل، �هذ� ال ينافي �حتر�مي ألشخاصهم �,جاللي بعضاً منها.

*   *   *
هذ� مثا� من �لخصومة �لموضوعية، �(ساسها (C تفر� بين 
�محاgبتك  g(يك  عن  .فاعك  في  تقتصر   C)� �صاحبه،  �لر() 
لر() خصمك على �لحّجة �لتي تزّيف هذ� �لر() من غير (C تتصل 
(سخف  كاC صاحبه   C,� �لمصيب  �لر()   iتحتر  C)� بصاحبه، 
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.sصاحبه (عقل �لنا Cلر() �لفائل �لو كا� (g.تز C)� ،sلنا�
فإ�D نحن �تفقنا على هذ�، �,�D نحن �متنعنا عن �لخصومة 
ْعنا عن �لسبا� ��لشتائم، تقدمت �لحركة �لفكرية  �لشخصية �ترفَّ
في �لبال.، ��لََّدc هذ[ �لمجا.الcُ �لمنطقية كثير�ً من �لحقائق. 
�يجب (C نتعو. �حتر�i �لحقيقة �لو ظهرc بجانب خصمنا، (ما 
,�D لم يكن شي% من هذ�، �لم يمتنع من نخاصمه من �لتعر� 
للشخصياc ��للجو% ,لى غير �لر.�. �لمنطقية، فإّنا ال نر� بد�ً 

.�من �لدفاT عن (نفسنا بمثل هذ� �ألسلو
على  مجا.التنا  سير  في  �لتعديل  هذ�  يقتصر   C) يجب  �ال 
تكا.  فيه  فالَبِلّية  (يضاً،   ��أل. ,لى  يتعد�ها  بل  �حدها،  �لسياسة 
�لرغم من ضعفها  �أل.بية -على  �لحركة   C) (شمل، �Dلك   Cتكو
 �D,� ،مة ,ال عليه) �.) iلنقد �لذ) ال يقو� في �لشاi- خالية من 
ظهر ناقد �كتب عن (.يب فإنه يكتسب عد��- هذ� �أل.يب �عد��- 
(صدقائه. �قلَّ عندنا �أل.يُب �لذ) يفهم �لنقد على �جهه (� �لناقُد 
�لذ) يسوقه على �جهه، في حين (C �لنقا. في بال. �لغر� هم �لذين 

يرفعوC قيمة �لكتب بنقدهم، �هم �لذين يبنوC �أل.� �لحديث.
��لخالصة  ��لعلم...  �لدين  في  يقا�   ��أل. في  يقا�  �ما 
(ننا حيا� قضية قد يكوC بقا�ها على حالها سبباً في gكو. �لحركة 
��لمعلمين   ��لكّتا على  فيجب  �لبال.،  في  ��لفكرية  �أل.بية 
ينشأ عنها من  >�لخصومة< �ما  ,صالحها �تهذيبها، �هي قضية 
مناzعاc �سيئاc، �قد كاC ينشأ عنها تقدi �لفكر �ظهوg �لحقيقة 

�zيا.- �لتآلف لو كانت خصومة موضوعية شريفة.
*   *   *



٢٣٦

مشاهد�c �(حا.يث (١)

>صحفي<!
نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

��آلC يا (صدقائي �لقّر�%، هذ[ فصو� >السياسية< 
(جل  من  شهرين  فاgقتكم  بعدما  ,ليكم  (قّدمها 
>�لفصو�  قر�%-  من  �نتهيتم   �Dفإ  ،Cالمتحا�
ليس لموظف  �لمهمة -�لتي   gلسياسية< ��ألخبا�
 ،gمنها- �بقي عندكم �قت فا �مثلي (C يقتر
�لكتابة   Cلو�) من  �خر  لوناً  تر��   C) (حببتم   �)
 Cيكو ال  (قد   gألخبا�� �لسياسة  غير  �لصحفية 
سخيفاً .�ئماً) فاقر��� هذ[ �لفصو� �لقصير- بين 

�آل�نة ��ألخر�!

كاC على .gجة من �الطالT ��لعلم ال بأs بها. لوال (نه كثير 
 Cلعلما% ��لمثقفو� فيه  ُيذكر  �لعلم، فال يدT مجلساً  بهذ�  �لفخر 
,ال �تحد� فيه عن نفسه: بأنه .sg كثير�ً من �لعلوi في �لصف 
�لسا.s �البتد�ئي، منذ عشر سنو�c، �على �لرغم من (C هذ[ 
للقر�%-  مجيد�ً  بقي  فقد  g(سه  من   cتبخر قد  �لجليلة   iلعلو�

______________________
(١) في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٢/١١/٦ (٧ gجب ١٣٥١).



٢٣٧

عشرين  ,ال  يخطئ  �ال  �لعمو.ين   c�D �لمقالة  يقر(  ��لكتابة، 
خطيئة، ال في �لنحو ��لصرu، فهذ� ُمغتَفر له، بل في �لتهجية، 
�ال مؤ�خذ-! (ما (خالقه فلم يكن فيها من عيب ,ال (نها على غاية 

من... �(نها نموD* كامل للـ...
*   *   *

مّرc سنو�c لم (g[ فيها، �لم (فكر فيه ألC صلتي به لم 
تكن تتعد� حد �لسالi، �ألنه خاٍ� من كل ميز- علمية (� (خالقية 
(Dكر[ بها. ثم g(يته منذ (ياi بعد غيبة هذ[ �لسنين، فسلمت عليه 
كالكر-  (نه يسير منتفخاً  يرّ. علّي كعا.ته، �لحظت  كعا.تي فلم 
شامخاً بأنفه ,لى (على! فعجبت من شأنه �عزمت على �لتحد� 
,ليه أل�g () َعظَمة (ُفيضت عليه: ((صا� ,gثاً من قريب له في 
�لزعاماc)؟  (بلد   iلشا� في  (i صاz gعيماً  �لما�)،  (بلد  (ميركا 
�,�D كاz Cعيماً فلما�D ال تصّدg[ �لشاi ,لى بال. �هللا �ألخر� -كما 
تصّدg كلُّ بلد ما تنتجه- فتعّو� بإصد�g هذ� �لنوT ما خسرته من 
 Cلقمر �لدين<، �ال تنتبه �لبال. �ألخر� ,لى (نه >مغشو¢< أل�<

�لغش فيه فنيٌّ يصعب �كتشافه؟!
 cسالما ها،  �لحديث:   �با معه  ففتحت  به  �لحقت 

سيد؟... سيد؟
.cسالما !>Cفال< -

�لحا�، ,C شا% �هللا بخير؟ لم (�g منذ مد-، هل  - كيف 
كنت مسافر�ً ؟ ما�D تعمل في هذ[ �ألياi؟

- ��هللا... صحافي.



٢٣٨

- صحافي؟ ها، لعلك .gست في هذ[ �لسنين �(حطت بما 
...� Tال بد منه للصحافي من ثقافة ��طال

- .gست؟ (نسيت (ني متخر* من...
�لكن  Dلك،   uعر) �البتد�ئي.   s.لسا� �لصف  من   -
 zكما (نه ال يجو� .cلصحافة تحتا* ,لى (كثر من هذ[ �لمعلوما�
�شها.-،  بعلم  ,ال  طبيباً   �) محامياً   �) معلماً   Cيكو  C)  fالمر

...�) Cجاهًال كا ،Cأل) ,نسا zفكذلك ال يجو
�كنت (gيد (C (مضي في حديثي ألكشف �لنقطة �لتي خفيت 
علّي كثير�ً، لوال (نه فاجأني بقهقهة مريعة (gعبتني، �ضربة على 
كتفي جعلتني (قف مبهوتاً، ثم قا�: شو هالحكي؟ بال علم بال 

!iثقافة... نحن في �لشا
فأ.gكت حقيقة �لو�قع �لمؤلمة، ��نصرفت عنه �(نا (قو�: 
�لهذ� صاcg �لشاC�. i بال. �هللا. �للهّم z. في صحافيينا �لمحترمين 

(١)!�gبا�
*   *   *

______________________
(١) ال نحتا* ,لى ,يضاp بأننا ال نعني بهذ� كل صحافّيي �لبلد، بل َمن قفز 
منهم من gَْعي �لَخر�u (� من صند�� �لحر�u ,لى gئاسة �لتحرير. 

!Tلخالق �لمبد� �gتبا�



٢٣٩

مشاهد�c �(حا.يث (٣)

عندنا نهضة، �لكنها ضعيفة
نشرc سنة ١٩٣٢ (١)

موضوT مقالتنا: >�لنهضة �لجديد- في سوgيا<. �لسنا نريد 
�إللماi به من جو�نبه كلها، فهذ� شي% يطو� بنا �َيعُر� �ال تتسع 
 �له عشر مقاالc، �لكنا نريد (C نبين عالقة هذ[ �لنهضة باأل.
�لذ)  لر(ينا   C) نزعم  �ال  خطاها.  �يسد.  �يقّويها  يغّذيها  �لذ) 
 %�gعند �حتكا� �آل� ،()g سندلي به قيمة �لحقيقة �لثابتة، �لكنه
تظهر حقائق �ألشيا%. �نبر( ,لى �هللا ��لناs من (C يكوC لنا غر� 
 C) عد�% �خر، �من () غر� شخصي يمكن �) �في نصر- حز

.cُتسا� له مثل هذ[ �لمقاال
تقوi �لنهضاc على (سس ثالثة: سياسية �(.بية ��جتماعية، 
تمر عليها كل   C) بد من  (.��g ثالثة ال  (� هي -على �ألصح- 
�g �لسياسي< تأخذ �لنهضة شكل �لثوg- �لفكرية  نهضة؛ ففي >�لدَّ
��حد-،  غاية  نحو  فتتجه  كلها  �لشعبية   gألفكا�  Cلغليا� �يعّم 
�(كثر ما تتجلى هذ[ �لغاية (في مثل هذ[ �أل.��g) في �لنقمة على 

______________________
(١) في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٢/١١/١٦ (١٧ gجب ١٣٥١).



٢٤٠

�أل�ضاT �لحاضر-، �تتخذ لها مظهرين: مظهر �الشمئز�z �لشعبي 
�لنضا�  �مظهر  مريعة،   -gبصو ينفجر  ثم  طويًال  يخفت  �لذ) 

�لشعبي �لمنظَّم �لذ) يسير بهد) �لزعما% �لوطنيين.
فإنه  �لد�g �أل.بي  بد� مستقًال عن   C,� gلد�� على (C هذ� 
ال يستقل عنه في �لحقيقة (بد�ً، �لأل.� عمٌل في ,نشائه �تهيئة 
,نشا%  له (كما عمل (.� �gسو �فولتير �مونتسيكو في   gألفكا�
�لزعما%  ينظم خطب  (كما  تنظيمه  في  �عمٌل  �لفرنسية)،   -gلثو�
�مقاالتهم، �ما هذ[ �لخطب �هذ[ �لمقاالc ,ال (عما� (.بية). 
في  سياسياً   Cكا  C,�-  cللنهضا �أل��   gلد��  C)  Cتر� فأنتم 

.�مظهر[- فإC �لعامل �لذ) يغذيه �ينشئه هو �أل.
 ،-gلثو� بعد هد�% هذ[  يبد(  فأ.بي بحت  �لثاني   gلد�� (ما 
�يتولى فيه �لشعر�% ��لكّتا� تجسيَم �ما� �ألمة ��إلشا.- بظفرها، 
�نبش تاgيخها �,حيا% ما فيه من مو�قف مشّرفة �صفحاc ناصعة، 
�تقويم �عِوجا* �لنهضة ��ألخذ بيدها، لتسلك على ضو% �لتاgيخ 

� �لحكيمة (قوiَ �لمسالك ,لى بلو �لغاية.gلتجا��
(ما �لد�g �لثالث فهو ثمر- �لنهضة �نتيجة هاتين �لمرحلتين، 
فتهّذبها  �الجتماعية   c�.لعا�� �لنظم  في  �لنهضة  تتغلغل  �فيه 
,ليه  �تعيد  جديد-  نشأ-  �لمجتمع  �تنشئ  (خطا%ها،  �تصلح 

�لشبا� ��لحيا-.
*   *   *

 gلد�� zتجتا c)ية (�لتي بدgنحن نظرنا ,لى �لنهضة �لسو �D,�
�جدناها   sلمقيا� بهذ�  �قسناها  باشا)  جما�   iيا) منذ  �لسياسي 



٢٤١

مضطربة خلو�ً من �لعامل �أل.بي، ينطبق عليها قو� �لمؤªg �لفرنسي 
هوفال� عن �لصين في عهدها �لماضي، ,D يقو�: "كنَت ال تسمع 
(ّنى سرc �حيث توجهت ,ال (صو�c �لتذمر ��لشكو�، ترتفع ثم 
تنخفض �تصير همساً، ثم تعلو حتى تكوC ضجة �حشية هائلة. 
كاC �لشعب ُيصيخ للمثقفين من (بنائه، �لكن هؤال% �لمثقفين كانو� 
 Cعاجزين عن تعيين (غر�ضهم �توجيهها �جهة معر�فة. �لمصلحو
 Cألفر�. يشكو�� ،�َيْشكوC �الستبد�.، ��أل.با% يشكوg Cكو. �أل.

."gلمنحد� -gلحير-... �كل (�لئك َهاٍ� ,لى قر��� ��الضطر�
 ،��لم يقتصر �ألمر عندنا على ضال� �أل.� ِ�ْجَهَة �لصو�
لتشّك  ,نك  �لمطلق، حتى   Cلسكو� ,لى   ،uلوقو� ,لى  بل تعد�[ 
�هكذ�  سوgيا!  في  (.با%  بوجو.  حق)  على  شكك  في  (�(نت 
ضعفت نهضتنا ��ضطربت ألنها فقدc ما هو منها بمثابة �لعمو. 

.��لفقر) من �إلنساC، �هو �أل.
�ال (gيد باأل.� �لقصائد ��لمقاالc فقط، بل (gيد >�لحركة 
�لفكرية< بمعناها �لو�سع. (gيد (C ُتبنى نهضتنا على (ساs فكر) 
 sُيبَد( بوضع هذ� �ألسا C)� ،كينgَ كن من �لثقافةg ضح �على��
في �لمد�sg �في (.مغة �ألطفا� لينشأ جيل جديد يفهم �لنهضة 

على �جهها �لصحيح.
هذ� ما نريد من zعمائنا (C ينتبهو� له، �من (جل هذ� كتبنا 
في .عو- �لطال� ,لى �الشتغا� بد�gسهم، �قلنا لهم ,C �طنية 
�لطالب في .gسه �علومه �,C �لمستقبل يجب (C ُيبنى على �لعلم، 
 (َ)g ْهنا ِهْمنا بالرجعية! �من (جل هذ� .�فعنا عن �لجامعة �سفَّ فاتُّ
من يدعو ,لى ,غالقها -على ما قد يكوC لهذ� �لد�عي من حجج- 



٢٤٢

ألC �لر�p �لجامعية، p�g �لبحث �لحر �لمفر�� �جو.ها في 
 Pِهْمنا بمو�ال- (شخا كل جامعة، ضر�gيٌة لبنا% نهضتنا �آلتية، فاتُّ
��لدفاT عنهم! �(نا �لذ) لم ينتسب عمَر[ ,لى حز� �لم يأخذ 
قلمه هذ�  يؤّجر  مباشر-، �لم  بالو�سطة �ال  ال  (جر�ً  مقالة  على 

�لضعيَف لمخلو�!
*   *   *

,نكاg �جو.ها،  يمكن  نهضة ال  (C في سوgيا  ��لخالصة 
�ُتغّذ�   �باأل. ُتقّو�   C) فيجب  مضطربة،  ضعيفة  �لكنها 
�لفشل  يعتريها  �لبقا% ��لنجاp �ال  لها  ليتسنى  �لفكرية،  بالحركة 
طريقها  في  سائر-  بقيت   �D, حتماً  بها  سيحيق  �لذ)   Cلخذال��
�لحاضر-: ال (.با% يرسموC لها �لخطط �يحفز�C لها �لهمم، �ال 
zعما% يقو.�نها �يوّحد�C صفوفها �يعّبر�C عن مقاصدها، �ال 
مصلحين يعالجوC (.��%ها �الجتماعية �يفّتشوC على (.�يتها... 

هذ� هو �للب، �ما عد�[ فقشوg يابسة �zََبد يذهب جفا%!
*   *   *



٢٤٣

,لى �لمبشرين

 �gلنصا� منه  �لمقصو.   Cكا  �D, �لتبشير،   ،Cلطاعو� هذ� 
فنصا�g �لبال. �لتي (شر� فيها فجر �لنصر�نية (عرu بنصر�نّيتهم 

�,نجيلهم من هؤال%، �ما هم في حاجة ,لى تبشيرهم!
 �gأل� .ّg C) %فليعلم هؤال Cلقصد منه �لمسلمو� Cكا C,�
�لم  .ينه!  عن  ��حد  مسلم   .ّg من  عليهم  (سهل  �لشمس  ,لى 
نسمع ,لى �آلC بمسلم حقيقي ��حد �gتّد عن .ينه. �لو (C هؤال% 
�لمبشرين على شي% من �لعلم (� كانو� من (تباT �لمنهج �لعلمي في 
�لمناقشة لسّوينا حسابنا معهم منذ عهد بعيد، �ألقنعناهم بالحجة 
 �-�لشا �(نا  معهم،  فيه  نختلف  فيما  معنا  �لحق   Cبأ  Cلبرها��
�لقليل �الطالT- (تحد� �آلC (كبر مبّشر �(.عو[ للمناظر- علناً، 
 �Dلمنطق ��لبحث �لعلمي عما. هذ[ �لمناظر-، فإ� Cيكو C) على
َقبِل بهذ� �لشر� فإني (قبل بأ) شر� يشرطه علّي ,C كنت مغلوباً، 

�له (C يعّين هو zماC �لمناظر- �مكانها!
 :cهذ[ �لمخلوقا Tكبت في طباgُ لتي� �لَجَر�%-  ثم ما هذ[ 
يبالوC في سبيل مبد( من  �لجر�%- على �هللا ��لحق ��لتاgيخ؟ ال 
 Cيخ! �يحسبوgلتا� iُهد i) ،يس �لحق.ِ i) ،مبا.ئهم: (غضب �هللا
(C كلمة سخيفة في كتا� سخيف تهّد (كبر حقائق �لدنيا �تبد� 



٢٤٤

!ً�gنو iلباطل حقاً �تحيل �لظال�
(ما ,ننا ال نريد (C نثبت لهم �لصو��، �ليس يؤDينا ضاللهم 
(نطقهم   i) �لحق  ((خرسهم  لدينا  �سو�%  ,يمانهم،  ينفعنا  �ال 
�لباطل، ما .�مو� في �لهو�C علينا حيث هم في �لهو�C على �لحق، 

�لكنا نريد (C نقو�:
لو (C �لسيا.- كانت لنا في بال.نا لما تجر��� على مثل ما 
تجر��� عليه، �لما �ستطاعو� (C يأكلو� خبزنا �يسّبو� .يننا، �لو 
(ننا شعب حي ال يبعث بأبنائه ,لى (عد�ئه لبقيت مد�gسهم خالية، 
يبشر�C �لجدC�g ال �لصبياC، �يبّثوC سمومهم في �لمقاعد ال في 

�لقصائد... فلنتعلم كيف نكوC شعباً حياً!(١)
*   *   *

______________________
(١) ُكتبت هذ[ �لكلمة سنة ١٩٣٢ �لم ُتنَشر قط، ,نما (خذتها عن (صل 
في   cتمو� (�له  في  تولد  يومها،  بنت  g(يتها  (نني  �لو  مخطو�. 
�خر[، ألعرضت عنها �ما نشرتها، �لكني �جدc �ليوi كاألمس، 
�,نما كانت �لشاi مغلوبة �فرنسا غالبة فصاcg (ميركا �لغالبَة ��لعر�ُ� 
�لمغلوَ�. �حيث كنا �لمغلوبين ��ألجنبيُّ �لغالَب �ستأسد في (gضنا 
ر�C، �,نما هم (sُّ �الستعماg �(ساسه �لمتين، فحينًا تجدهم  �لمبشِّ

له سابقين �حينًا به من �لالحقين! (مجاهد).



٢٤٥

من هو �لسنوسي؟

نشرc سنة ١٩٣٣ (١)

منذ تسعة (عو�i (� قريب منها، �في يوi صائف شديد �لحر 
لو�لد)  شيئاً  (شتر)  �لحميدية  سو�  في  كنت  (Dكر[،   ��z) ال 
هو  بي   zيجو مدgسة  مدير  لي  بقريب   �Dفإ  ،gلد�� في  �لمريض 

�تالميذ[ �يدعوني للذها� معهم لزياg- �لسنوسي.
لم (كن (عرu () شي% هذ� �لسنوسي �لم (فكر في �لسؤ�� 
عنه، بل سرc معهم ,لى .�g �ألمير سعيد في �لجسر(٢) �كانت 
تعّج -على سعتها- بوفو. �لمغاgبة �D) �لبر�نس �لكبير-، �غير 
�لمغاgبة من �جو[ �لشاميين �كر�مهم، حتى ما نجد فيها مكاناً نمّر 

______________________
(١) في >�لجزير-< بتاgيخ ١٩٣٣/٤/١ (٥ D) �لحجة ١٣٥١).

كذلك  َيت  ُسمِّ �لصالحية،  من  قريبة  منطقة  �هي  �ألبيض،  �لجسر   (٢)
لجسر (قيم فيها فو� نهر تو�g، (حد فر�T بر.�، �كانت تعتبر يومئذ 
��ألمير  �لقديم.  بسوgها   -gمحصو .مشق  كانت   iيو .مشق   *gخا
سعيد هو حفيد �ألمير عبد �لقا.g �لجز�ئر)، �قد (علن نفسه gئيسًا 
للحكومة �لعربية في سوgيا عقب �نسحا� �ألتر�� منها، ��ستمر (يامًا 
قليلة �نتهت بدخو� فيصل بن �لحسين ,لى .مشق، حيث (قاله �(حّل 

محله gضا باشا �لركابي (مجاهد).
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منه، فوقفنا في �لدهليز حتى طلع علينا �لسنوسي، �كاC متوسط 
 ،Cقيقتاg  Cكبير �شفتا (قنى  (نف  له   ،Cللو� (بيض  نحيفاً  �لقامة 
يلبس �لثيا� �لمر�كشية، فقا� شيئاً ال (Dكر[ �آلC. �لما �نصرفنا 
سألت عنه ما�D يكوC، فقا� لي (حد �لشيوª: ,نه شيخ �لطريقة 

�لسنوسية.
قلت: شيخ طريقة؟ (هذ� كل شي%؟ �هزg cz(سي ساخر�ً 

�لم (جب.
(لو�C �لمصائب ��لِعَبر  �مرc سنوC طويلة g(يت فيها من 
�لماضي   Tألسبو� Cحتى كا ،-gلزيا� �لسنوسي �تلك  (نساني  ما 
�قر(نا نبأ �فاته �لذ) T�ّg �لناs ��لمهم، فأخذc �لقلم ألكتب 
 �Dته ,لى مكانه �سألت عن �لسنوسي من جديد: ما..g عنه، �لكن

.gعيم عصابة مجاهد- كعمر �لمختاz :؟ فقالو�Cيكو
�لقلم مكانه ,CD، �لننتظر من يكتب  ليبَق  (هذ� كل شي%؟ 

عنه.
�كتبو� �قر(نا، فما �z..نا بالرجل معرفة �ال عرفنا من سيرته 
شيئاً! �هكذ� نحن (بد�ً، نمدp �نرثي، �لكن كل gثا% ككل gثا% 
�كل مديح ككل مديح: (لفا± gّنانة �خياالc ضخمة، (ما �لحقيقة 

�تصويرها ��لنفس �تحليلها فشي% ال نعرفه.
zعيم  ,ال  يظّنونه  ما  حتى  �لسنوسي   sلنا� جهل  �هكذ� 
�لكلمة  في هذ[  به  (عّرفهم   C) فأحببت  (� شيخ طريقة،  عصابة 

�لصغير- كما عرفته (نا، �,C كاD Cلك ال يشفي غليًال.
*   *   *
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كاC �لسنوسي ,لى سنة ١٩١٦ صاحَب �لكلمة �لنافذ- �لتي 
�سمه   Cكا� �ألطلسي،  ,لى شاطئ  مصر  من حد�.  لها  َمَر.َّ  ال 
في  منتشر-  �لسنوسية  �لز��يا  �كانت  ��إلجال�،  �لرعب   gمصد
�لصحر�% تبث فيها �لر�p ��لحيا-، �كاC �لسنوسيوC (ينما (gسلو� 
gُُسلهم شا.�� ��zية. ��لز��ية مسجد �مأ�� �قلعة �مدgسة في 
�C معاً، �شيخ �لز��ية هو �لقائد ��لقاضي ��لمدsgّ ��لو�عظ... 

,C �لز��يا هي مر�كز �لحيا- في �لصحر�%.
�لذ)  للسيد (حمد بن �إل.gيسي  تلميذ�ً  �لسنوسي  كاC جد 
قدi مكة من مر�كش �(قاi فيها يعظ �يعّلم، �كاD Cلك سنة ١٢٤٠ 
 Cكا� .sهجرية، ثم َبثَّ تالميذ[ في �آلفا� لينشر�� طريقته في �لنا
�لسنوسي gسوله ,لى طر�بلس، فلم ينشر �لطريقة كما كاC ينشرها 
شيخه، بل (سس جمعية نظامية متينة �لبنا% تشبه في متانة تكوينها 
ناحية  من  �تشبه  مثًال،  �لفاشستية  (�gبا:  في  �لكبر�   cلجماعا�

(خر� نظاi �لفرساC �لذ) عرفته (�gبا في �لقر�C �لوسطى.
 Cما �إلنكليز فكا) ،Cكانت خطته قتا� �لفرنسيين ثم �لطليا�
 gسل (نوg) لعامة� �ينو) تأجيل �لمعركة معهم، فلما قامت �لحر
باشا ,لى �لسنوسي �لكبير -بإيعاz من �لسفاg- �أللمانية- يطلب ,ليه 
للثوg- فيها، فأبى �لسنوسي Dلك، �بعث  (C يغز� مصر تمهيد�ً 
�لقسطنطينية على  ,لى  بعد)  فيما  باشا  باليوzباشي جما� (جما� 
مركب شر�عي فقرg فيها (C �لسنوسي �لذ) يقاتل �لطلياC ال يقو� 
على قتا� �إلنكليز معهم. �لكن �لقيا.- �لعليا (صرc على g(يها، 
على  �لسنوسي  �(جبر  ليبيا  ,لى  باشا   gنو) شقيق   (gنو �Dهب 
�لهجوi، فكانت �لنتيجة �لفشل ألC مصر لم ُتِرْ. ((� لم تستطع) 
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�لقياi ضد ,نكلتر�. �على �ألثر سافر �لسنوسي ,لى �لقسطنطينية في 
غو�صة ليبّرg موقفه بعد هذ[ �لخيبة، �لم يعد بعد Dلك ,لى ليبيا 
قط، �لم يَر بعد Dلك صفحة �لصحر�% �لتي َبثَّ فيها من �gحه 

pَ�g �لحيا-.
 Tبل شر ،iلكنه لم يهد( �لم يلجأ ,لى �لضعف ��الستسال�
 Tيعمل في غير �لصحر�%؟ (ليست كل �لبقا C) ]يضر �Dيعمل، �ما
� غير �لطلياC؟ gيحا C) ]يضر �Dميا.ين جها. في سبيل �هللا؟ �ما
 ١٩٢٤ سنة  بعد  ما  ,لى  �بقي  بلى،  �هللا؟  (عد�%  جميعاً  (ليسو� 
يتنقل من سوgيا  فلبث   ،Cالتحا.يو� نفا[  للخليفة حتى  مو�صًال 
-حيث  فلسطين  ,لى   -Cلفرنسيو� �لبال.،   iحكا (خرجه  -حيث 
طر.[ �ال- �ألمر، �إلنكليز- ,لى �لحجاz �عسير حيث �ستمر على 

جها.[ ,لى (g.) Cكته �لوفا-.
�لكنه لم ييأs قط �لم يعتِر عزيمَته �هن، ��سمعو[ يحّد� 
مند�� جريد- >�لفوسته تساتيونج< �لذ) قدi عسير سنة ١٩٢٧ 
 cنمو�  ً�gحر�) نعيش  �لسنوسيين  "نحن   :cلكلما� بهذ[   zليفو
 iليو� Cقد ال نكو .cبي ,لى �لموgأل�� gنقاتل �الستعما� ،ً�gحر�)
ظافرين، �لكن �لحر� سجا�، �سيأتي يومنا. هنا� .�� َتِعدنا 
جبا�  �zنو�  لو  �لكنهم  سيوفنا،  (غمدنا  نحن   �D, �لو�فر  بالما� 
�لّسر�- Dهباً �جعلو� كثباC �لصحر�% (لماساً لما نالو� منا مر�.هم. 
بينهم  �ليس  طر�بلس،  في   Cلطليا�  Cيقاتلو  Cلسنوسيو� يز��  ال 
�بين �لبحر ,ال مد- ثالثة (ياi، فإ�D سرناها قذفنا �لطلياC في �لبحر! 
��آلC: (يطالبوننا نحن �لسنوسيين بقبو� �لجنسية �إليطالية؟ كال، 
لم نقبل، �لن نقبل (بد�ً. (هوC علينا (C ُتقَطع gقابنا من (C نحمل 
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جنسية ,يطالية! ,�D عدcَ ,لى (�gبا فقل للطلياC ,نهم لم يدgكو� 
p�g �إلسالi، �َلُرّ� .�لة كبير- تصبح غد�ً صغير-. هذ[ (لمانيا 
قد ُهزمت �هذ[ �gسيا قد ُقسمت، �لكنهما نهضتا من جديد... 

,C ,يطاليا �ليوi قوية ��لمسلمين ضعاu، �لكن �لغد بيد �هللا".
*   *   *

,C (لف نفس كهذ[ �لنفس -�لو كاC (صحابها ُعْزًال- تكفي 
�لبطل  (يها  فعليك   .gلبال. �إلسالمية من �الستعما� (عر�   Dإلنقا
�لعظيم gحمة �هللا، �على �لمسلمين �لنائمين �لمتو�كلين gحمة �هللا 

(١)!Cيضاً. ,نك ميت �,نهم ميتو)
*   *   *

______________________
�لحركة  مؤسس  حفيد  �لشريف،  (حمد  �لشيخ  هو  �لسنوسي  هذ�   (١)
�لمتوفى سنة ١٨٥٩، �قد خلف  �لسنوسي  بن علي  �لشيخ محمد 
ه �لشيخ محمد �لمهد) في قيا.- �لحركة �لسنوسية سنة ١٩٠٢.  عمَّ
 �gلمعا� cلمجاهدين؛ قا. عشر�� gلشيخ (حمد هذ� من كبا� Cكا�
 ،C�.إلنكليز ��لفرنسيين في ليبيا �تشا. �مصر ��لسو�� Cضد �لطليا
�قد بالغ �ألمير شكيب (gسالC -في كتابه >حاضر �لعالم �إلسالمي<- 
في �صف شجاعته �علّو هّمته �(ثنى عليه ثنا% جميًال طويًال. �كما 
 �zليبيا ,لى �ألستانة، فتنا -g.يتم في هذ[ �لمقالة فقد �ضطر ,لى مغا)g
عن قيا.- �لحركة البن عمه محمد ,.gيس بن محمد �لمهد) (�هو 
�لذ) صاg -من بعُد- ملكًا لليبيا بعد �الستقال�) �(قاi في �لحجاz في 
ضيافة �لملك عبد �لعزيز حتى توفي بالمدينة �.فن فيها، gحمه �هللا.

بن   محمد   iإلما� بحركة  مشايخها  تأثر  ,صالحية  حركة  ��لسنوسية 
عبد �لوها�، �ال سيما في �لعقيد-، ,ال (نهم تبنو� (سلو� �لدعو- = 
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______________________
=   بالحكمة ��لموعظة �لحسنة �كرهو� �لتغيير بالقو- ��لعنف، �منهجهم 
�لفقهي يجمع بين �لفقهين �لمالكي ��لحنبلي، �,C كانو� (قر� ,لى 
 iالهتما� في   Cيبالغو  Cلسنوسيو�� �لتقليد.  �محاgبة  �الجتها.  تبني 
�لجانب في .عوتهم جعلهم  �لزهد، �هذ�  ,لى   Cَيْدعو�  c�.بالعبا
يكونو�   C) من  يمنعهم  لم   ��لقر هذ�  لكن  �لصوفية،  من  قريبين 
شديد) �لعد�% النحر�فاc �لصوفية ��إلنكاg على بَِدعهم �شركّياتهم. 
�قد بلغت �لدعو- �لسنوسية مبلغًا عظيمًا من �لقو- ��نتشر��z cياها 
من مصر ,لى مر�كش �من �لبحر �ألبيض ,لى جنو� �لصحر�%، بل 
في  �لماليو  �,لى  �لهند  ,لى  �إلفريقي �صوًال  �لشما�   czلقد جا�
�لشر� �ألقصى. �للسنوسيين .�g عظيم �ألثر في �لجها. �إلسالمي 
 Cكا �لذ)   gلمختا� عمر  قا.تهم  (شهر  �من  �إلفريقي،  �لشما�  في 
�لقصة  على   Tالطال� شا%  �من  �لسنوسي.  �لمهد)  للشيخ  تلميذ�ً 
للدكتوg محمد  �لو�في   ��لكتا فليقر(  �لمباgكة  �لدعو-  �لكاملة لهذ[ 

علي �لصالبي: >�لثماg �لزكية للحركة �لسنوسية< (مجاهد).
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�لمؤمن ال ُيلَد من جحر مرتين

خذ�� �لصو�� من قلب �لخطأ
نشرc سنة ١٩٣٣ (١)

خطأ  من  تخلو  ال  �تصرفاته   Cإلنسا� (عما�  كانت   �D,
مقصو. (� غير مقصو.، فما من خطأ ,ال �فيه عبر-، ��لناsُ ِعظٌة 

.sللنا
�لعل من (فظع �لخطيئاc �لتي �gتكبناها في جها.نا �نضالنا 
في  �الشتر��  �إلطال�)  على  (فظعها  ,نها  نقل  لم   �D,) �لوطني 
 Cيتقدمو �لتي gسمت لمن  �لمحتلة  �لسلطة  �لحكم متعا�نين مع 
 Cلى �لمناصب �لحكومية -من () عنصر كانو�- خطة ال يسير�,
على غيرها �.�ئر- ال يتجا�C�z حد�.ها، فلم يبَق (قلُّ فر� بين 
�طني مخلص مجاهد �خائن خانع مستسلم؛ كما يفعل هذ� يفعل 
متى  �أل��   C) هنالك  ما  �ُجّل  ��حد-،  لالثنين  ��لحرية   ،��D
(ُلقَيت ,ليه �أل��مر من �لمأل �ألعلى يقو� (�ًال >ال< ثم يخضع، 

(ما �لثاني فيخضع لفوg[! ��لنتيجة ��حد-.
�لذين  .عونا نستعر� شيئاً من حو�.� �لماضي ��لرجا� 

______________________
.(١٣٥٢ i٢ محر) يخ ١٩٣٣/٤/٢٧g(١) في >�لجزير-< بتا
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,لى  تقدمو�  كيف  لنر�  ألشخاصهم)  �حتر�منا  (مع  فيها   ��zبر
�لعر�  هذ�  من  نستخلص  ثم  منها،  خرجو�  �كيف  �لمناصب 

مبد%�ً نقّر[ �نعمل بموجبه �نسير على مقتضياته:
يقو.ها  قائمة على قدi �سا�  �لشما�  �لثوg- في  (١) كانت 
 C)� يخضع   C)  cبركا (بى  �قد   ،cبركا �صبحي  هنانو  ,بر�هيم 
يستسلم فاضطرc �لسلطة �لمحتلة (C تعقد معه معاهد- �لند للند، 
�جا%c به فجعلته gئيساً للبال. �لسوgية. فأكبر �لناsُ فيه Dلك �إلباَ%، 
�ال ننسى كيف �حتفى به �لدمشقيوC حتى ,نهم حّلو� جو�َ.) �لمركبة 
�لتي gكبها من محطة �لقطا�g� gحو� يجّر�نها بأنفسهم! (٢) �قّدمت 
�لكتلة �لوطنية ,لى منصب �لحكم �لشيخ تا* �لدين �لحسني، �(قامت 
 cلما (ُعلنت �النتخابا� ،Cفي كل مكا cلمهرجانا�� cله �لمظاهر�
�لقائمة  �لقائمتين<، ()  �لتأسيسية (طلقو� عليه لقب >تا*  للجمعية 
�لحالية  �لحكومة  تألفت  �عندما   (٣) �لوطنية.  ��لقائمة  �لحكومية 
قدمت �لكتلة �لوطنية �ثنين من gجالها لالشتر�� في �لحكم، هما 
جميل َمْرَ.i �مظهر (gسال�g� ،Cحت صحفها تتغنى بهذ[ "�لخطو- 

�لو�سعة نحو �الستقال� �لتاi �لناجز"...
�الحتفا%   Cكا ما   gبقد� �لكل ��حد-،  نهاية  كانت  �(خير�ً 
بهؤال% �لرجا� عظيماً كانت �لنقمة عليهم شديد-، فأية عبر- يجب 

(C نستخلص من عر� هذ[ �لحو�.� �gجالها (ماi �ألنظاg؟
,لى  �لرجا�  يتقدi هؤال%  (لم يكن من �ألفضل (C ال  ُتر� 
مناصب �لحكم؟ (لم يكن �ألفضل (C يبقو� في صفوu �لمعاgضين 
 Cيبقى �لوطنيو C) فال تخسرهم �ألمة ,لى �ألبد؟ (لم يكن �ألفضل
�لتي  �لعقيمة   �gلتجا� ُمْعرضين عن هذ[  �لسلبية  على سياستهم 
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(ضعنا فيها gجاًال �(مو�ًال �(��gحاً، �(ضعنا �قتاً ثميناً بأالعيب ال 
نجد ما نقوله فيها غير (نها صبيانية؟!

نا لو بقي هؤال% �لرجا� في �لجبهة �لوطنية، َيلوp كل  ما ضرَّ
منهم بصفاته �لباzg- كلما �قتضى �ألمر؟ �لكنه �لخطأ �لفاضح بوضع 
�لشي% في غير موضعه (ّ.� ,لى �لحا� �لتي نحن فيها، �,لى تلك 
�لعقيد- �لتي تقو� بها (�gبا �تتخذها مبد( تسير عليه في سياستها 

�لشرقية، �هي (ننا قوi تستهوينا �لمناصب فننقا. ,ليها صاغرين.
�لمبد( �لذ) يجب (C نسير عليه بعد �آلC لتبقى لهذ[ �لبقية 
عن  �البتعا.  هو  �َ�حدتها  �قوتها  َمَنعتها  �لوطنية  �لجبهة  من 
مناصب �لحكم ��لرجوT ,لى �لسلبية �لمطلقة، ما لم يعلن �لجانب 
�لفرنسي بصر�حة �بصوg -gسمية مشر�َعه لحّل �لقضية �لسوgية 
كامًال، فنناقشه ,��D D على صفحاc �لجر�ئد على �لمكشوu بال 

مفا�ضة �ال مفا�ضين.
�ما .منا قد سلخنا ثال� عشر- سنة �نحن على ما نحن، 
فال بأs بثال� عشر- سنة (خر�، �مضر�بة بثالثة عشر، ��ألمر 

يومئذ هللا ��لنصر بيد[ يؤتيه من يشا% من عبا.[ �لمخلصين(١).
*   *   *

______________________
(١) ما (شبه �ليوi باألمس؛ كانت �لشاi فصاcg غيرها من �لبلد�D� Cهب 
gجا� �جا% gجا�، ��لحا� هو �لحا�. غيّر�� ما شئتم مّما في هذ[ 
 Cتها، �ستحصلو�D لنتيجة� �لمقالة من (سما%، �يا للغر�بة: ستبقى 

على مقالة صالحة للنشر في صحف �لغد! (مجاهد).
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من gسائل �لصيف (١)

gسالة مختصر- 
موجهة ,لى >�لَمْجَمع �أل.بي<

نشرc سنة ١٩٣٣ (٢)

ُمذ   gلد�� بلغُت  �قد   ،(٣) َمْوِهناً  �لرسالة  هذ[  ,ليك  (كتب 
 (٤) الِغباً  ساِغباً  �لكر�سي  من  كرسي  على  بنفسي  فألقيت  ُهَنّية 
�(هذ)   Tسر) �(نا  ,ليك،  (كتب  �gحت  بيد)  �لقلم   cخذ)�
Dلك  (فكر خال�  �لُحّمى، �gحت  (كلته  من  �يهذ)   Tيسر كما 
هم  في ليلتي �كيف كنت (مرp مع �لرفا� �(مزp، بل كنت (شدَّ
مرحاً �(كثرهم مزحاً، ثم �كتأبت فجأ- �َخَثَرc نفسي، �خالطني 

______________________
(١) في كتا� >من حديث �لنفس< مقالة عنو�نها >من gسائل �لصيف<، 
قا� في (�لها: "هي سلسلة كنت (نشرها في >(لف با%< سنة ١٩٣٣، 
لم يبَق لدّ) منها ,ال هذ[ �لرسالة �gسالة (خر�، �قد ضاT سائرها 
فيما ضاT من مقاالتي". فهذ[ هي �ألخر�، �لم (�فق في �لعثوg على 

سو�هما (مجاهد).
(٢) في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٣/٩/١ (١١ جما.� �أل�لى ١٣٥٢).

(٣) () بعد َ�ْهن، ��لَوْهن نصف �لليل.
(٤) ساغب الغب (�َسْغباC َلْغباC): () َتِعب �جائع.
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�لشعوg باالستيحا¢ �(ني غريب عن �لقوi، �َسَرcْ ,ليهم كآبتي 
مني  �لنَّفر-  معنى  فيه   C) �zعمت  �جومهم  �سا%ني  فَوَجمو�، 
 ��لذها (gيد  �نسحابي ��جب، �قمت   C)  cفاعتقد  ،(gنكا,�
 c�gمن (سئلة �عبا Cال (ستمع لما ُيلقو� ،gال (حسن له �العتذ��
 cبل (مضي مسرعاً ال (عقِّب، (حمدُ �هللا في نفسي على (ّني نجو
منهم �نجو� مني، �,C كنت (علم (نهم سيضحكوC مني ما شا��� 

.��.�g) بي ما C�gيتند�
�هذ� (نا (بد�ً؛ (لتقي بالناs �(ُخلص لهم �لو. �(جاgيهم في 
تفكيرهم �(حا.يثهم، حتى ,�D حسبُتني قد سكنت ,ليهم ��طمأننت 
نِفاgها،  ,لى   c.نفسي شي% من �ألشيا% فعا ,لى صحبتهم ها* 
 cحتى غد� ،sجعت ,لى (نسي بالعزلة ��ستيحاشي من �لناg�
(عتقد (ني ,نساC متوحش، �حتى غد� من (صعب �لصعب علّي 
 ...sلى كبير من �لنا, uلم (لَقه (� �لتعر Cضطر ,لى لقا% ,نسا) C)
�ها (نَذ� (فكر �آلC كيف (جيب �لدعو- �لتي تفضل علّي بها (ستاDنا 

.]gبأ.يب كبير يز� uلعالمة �لجليل محمد كر. علي للتعر�
�(Dكر (C ��حد�ً من (جّل �(كبر gجالنا تفضل مر- فدعاني، 
لها  ُكتب  �لعقا� �نجاحها، �قد  ,لى  �z.هاg .عوتي   Cّبا, �Dلك 
(C تنجح (مد�ً ليس بالقصير(١)، (قو� ,C هذ� �لرجل �لعظيم بعث 
َيْستزيُرني، فتباطأc �تعّللت -على gغبة في نفسي ,لى zياgته- ثم 
لم (جد مخلصاً فضربت له موعد�ً... �لك (C تثق (ّني قضيت ليًال 

بطوله (فكر كيف (لقا[ �ما�D (قو� له!
______________________

>�لذكرياc<، فمن  �لحلقة ٥١ من  �لعقا�< في  ,لى  >�لدعو-   gخبا)  (١)
(حبَّ �الّطالT عليها بتفصيالتها فليرجع ,ليها هنا� (مجاهد).
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(فكر في هذ�، �,نك لتعلم -كما يعلم كثير من �لناs- (نه 
ُيطَلب ,لّي (C (لقي �لخطبة �gتجاًال في (مر لم (ُِعدَّ له شيئاً، فال 
 C) نا% عني، �(gيد  (gيد[  لفظاً   Cبأ (تهّيب �ال (جزT �ال (حس 
(قابل gجًال ليس بيني �بينه (سبا� متينة فأجزT �(عجز، �ال (جد 
يلقيها في �جهي  �لتي  �لعريضة  �لطويلة  به هذ[ �لجمل   .ّg) لفظاً 
,�D كتبت (� خطبت، �لكني  فأنا جر)% جد�ً  �مجامًال!  مسّلماً 
خجو� مضحك َعيٌّ ,�D تكلمت (� قابلت ,نساناً ال (عرفه، فكيف 

(لقى هذ� �لرجل �لكبير؟

�لموعد  قبل  Dهبت  ثم  بطولها،  ليلة  Dلك  في   cفكر لقد 
 ،Tgليتلقاني شا  Tgيقذفني شا ،Cحو� �لمكا cفانتظر cبساعا
ثم جا% صاحبي �.خلنا، فلم (.gِ كيف (جلس �ال عرفت كيف 
عليه  بَنَضد  فاصطدمت  حولي  من  �لغرفة   cg�.� عليه،  (سّلم 
فّي  (لعن  خافتاً... �خرجت  �لكالi فجا% متقطعاً  �نية، �حا�لت 
هذ� �لحيا% �(شتم من َ.�َّ هذ� �لرجل علّي، �(�. لو تفّتحت لي 

�أل�g فغصت فيها (� (�يت ,لى gكن مظلم ال (لقى فيه ,نساناً!

*   *   *

لقد فكرc في هذ� كله ��لقلم في يد) (gيد (C (كتب ,ليك، 
�في يد) �ألخر� .عو- معالي �ألستاD �لرئيس، تميل نفسي ,لى 
,جابتها ��لتعرu بالكاتب �لكبير، ثم (خشى �لفضيحة فأنفر منها 
�(zمع �العتذ�g ,ليه! فكرc في هذ� كله فأحسست في نفسي �أللم 
��لضيق، فقمت (فتح شّباكي �(طّل منه على شاTg بغد�. �لمظلم 
�لموحش، �لذ) َحَرمته >�لبلدية< من نوg يكشف ما فيه من خز) 
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�بال%(١)، �يلمس �جهي نسيم �لليل �لعليل، فأنَشُقه(٢) �(بالغ في 
نشقه.

لعلك تعجب يا صديقي من هذ� �الندفاT �تظنني (مزp -لما 
تعلمه فّي من �لكالi ��لجد�، �ما تعرفه من �لصر�حة (بل �لوقاحة 
�لرسالة منشوg- في  �لذين يقر��C هذ[  (حياناً)- �يعجب gفاقي 
 (g.) لكنني� ،sنشرها على �لنا) �Dلما (g.) لف با%<. �لست)<
نعم، قد  يثقله!  بنشرها �(لقي عن عاتقي عبئاً  نفسي  (gيح  (نني 
تعجبوC، �لكن ال عجب، فأنا (ندفع في �لكالi ��لمز�p (حياناً 
أل.فع عن نفسي هذ[ �لعقيد- �(gيها (ني لست جافياً (بد�ً، �لكن ال 
(خلو ,لى نفسي مر- عقب هذ� �الندفاT ,ال كاC بيننا حسا� طويل 

(خر* منه كسير�ً محطماً!
 Cيعرفو �لذين ال  �لمرحين   Pني ألغبط هؤال% �ألشخا,�
�أللم ,ال بأفو�ههم (كشاعرنا (نوg �لعطاg)، (غبطهم طويًال �(تمنى 
.�ئماً،  نفسي  ,لى  �لجفا%  هذ�  مرّ.  �ليس  مثلهم.  كنت  لو   C)
�لهيئة  (عضا%  ,خو�ننا  كبعض  ,ليه،  َيضطرني  من  هنالك   C, بل 
�إل.�gية في >�لمجمع �أل.بي<، فقد �نُتخبت معهم فيمن �نُتخب، 

______________________
مقالة  في  مّر  �قد   !iأليا� تلك  في  �لعشا�"   Tgشا"  Cكا (نه  يبد�   (١)
>�حتجاجاتنا كطبولنا< في هذ� �لكتا� قوله: "لبثت ساعة في شرفتي 
(طّل على هذ[ �لخمائل فترجع بي ,لى �لماضي، �(�g صوgَ[ َتَتاَبُع 
 cآلنسين �لمتكّشفا�� cلفّيا� باآلنسا� Tgعيني فتلهيني عن �لشا iما)

��لمتكّشفين..." (مجاهد).
(٢) َنِشَق (كفرp): () �ستنشق �لهو�%.
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فأكرهت نفسي على �لخر�* من عزلتها ��الندما* في هذ[ �لكتلة 
�لّزهو ��لسر�g على  بعُض  َبِدّياً  �لطيبة. �ال (نكر (C قد خالطني 
 �بهذ� �النتخا �لمنتَخبين، ثم مللت �ضقت gDعاً  (C كنت مع 
 pصّر)  C) �لكني خشيت   ،��النسحا على   cgقد لو   c..��
�حا�لت  معهم،  �لعمل  على  (خر�  كّر-ً  نفسي  �(كرهت  بهذ� 
(ندمج بهم �لكني لم (فهمهم قط، �كنت منهم كالزيت من   C)
�لما%: تمعسه معساً (١) ثم يأبى ,ال �الفتر�� عن gفيقه، �,نه َلَمَعُه 
في ,نا% ��حد(٢). �كأني بإخو�ننا �قد (قامو� على (لسنتهم حاgساً 
فيه صالحها، �عجزc عن  بما  ,ال   Cيتكلمو (غر�ضهم فال  من 
هذ� فقلت ما (عتقد، ��Dيت َمن قلت له بما قلت ��تخذته بذلك 
عد��ً! �g(يتهم يبّتوC في �ألموg بما يريد�C، ال يبالوC بكثر- �ال 
بأني  ُموقناً  ,لى عزلتي   cبأني غريب فيهم، �عد فآمنت  بقّلة... 
 C) Cسيغهم �ال يستطيعو) C) ال (ستطيع sمر� مستوحش بالنا�
ُيسيغوني، �نفضت يد) من هذ� �لمجمع �من غير[ من �لمجامع 

��لجمعياc جملة.

______________________
(١) عربية معناها �لدلك �لشديد.

ل بتمامه في �لحلقة �لسا.سة ��لستين من  (٢) خبر هذ� >�لَمْجَمع< مفصَّ
�لمتفرقين  �أل.بي<  >�لمجمع  هذ�  "جمع  قا�:  �فيها   ،>cلذكريا�<
�لطنطا�)  علي  بين  يجمع   �Dما �لمختلفين.  بين  يؤّلف   C) �حا�� 
�سعيد �ألفغاني، �بين ميشيل عفلق �(نوg حاتم؟ ,C �لما% ��لزيت 
 ."Cكا �كذلك   ،Cيفترقا تَدعهما  حين  �لكن   ،Cفيختلطا تخّضهما 
��نظر (يضًا �لمقالة �آلتية في هذ� �لكتا�، �قد Dكرها �نقل (جز�% 

منها في حلقة �لذكرياc تلك نفسها (مجاهد).
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 c..z� -لعجيب يا صديقي (نّي كلما خالطتني هذ[ �لعقيد��
قو- على قوتي، �(حسست �gحاً سامية تحّل في �gحي، فأzهد 
في �لناs �في كل ما يعتّز�C به، �(غتد) �(نا �نَُس بالفقر �(حب 
�لظالi، �(شعر (C نفسي تتصل بعالم �خر تطلب عند[ ما (عجزها 
��لمكر   cلجمعيا�� �لمجامع  عالم  �لعالم،  هذ�  في  �جو.[ 
��لنفا�. تتصل بعالم �لخير ��لحق ��لجما�، تتصل باهللا، ��هللا 

حسبنا �نعم �لوكيل.
*   *   *
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�لمجمع �أل.بي �خصومه

َنْحِطُمهم كما َيْحِطم �لنسُر
(مًة من �لذبا� بضربة من جناحه

نشرc في >�لقبس< سنة ١٩٣٣

تفّندني فيمـا تر� ِمن شر�ستي
(gعمرٍ� �ال تد ُّi) شّدِ- نْفسي�

فقلت لها: ,Cّ �لكريَم �,Cْ حال
َليلقى على حاٍ� (مرَّ من �لّصبِر

�في �لليِن َضعٌف ��لشر�سُة قّو-ٌ
�َمن ال يَهْب ُيحَمْل على َمرَكٍب َ�ْعِر

�ما بي على َمن الCَ لي مْن فظاظة
�لـكّنني فـظٌّ (بِـيٌّ على �لَقـْسِر

 ،��بعد، فقد طالما لِنَّا لهؤال% �لذين ينخرطوC في (مر �أل.
�لَمجمع  هذ�  على   Cيتجر��� (هله،  من  هم  �ما  فيه   Cيدخلو�
�ينطحوC َصفاَته(١)، �لم نحب (C يكوC بيننا �بينهم جد�� خشيَة 

______________________
ْفو�C ��لَمر��C، كلها بمعنى  �لَمْر�- ��لصَّ (١) �لصفا- �لصخر-، �مثلها 

��حد.
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(C ُيَظّن (ّنا منهم (� (نهم مّنا، فخّلينا بينهم �بين ما يريد�C، �كنا 
�,ياهم كما قا� �أل��:

�كْم قائٍل: ما لي g(يُتَك �gجًال؟            فقلت له: ِمْن (جِل (ّنَك �gكُب
حتى ,�D (كثر�� علينا �حسبو� سكوَتنا عجز�ً �ترّفَعنا ُجْبناً، 
لم نجد ُبّد�ً من (C نرَيهم شيئاً من ِغلظتنا كما (gيناهم (شيا% من 
 sطائفة من �لنا Cليننا. �نحن ما (نشأنا هذ� �لمجمع �أل.بي ,ال أل
�ّ.عت هذ� �أل.� (�ما �لدعّي كالصحيح �لنسب)، �َبْعبَعت فيه 
 Cكل َمن (مسك بقلم �خّط في صحيفة كا C) َّت بغير علم، �ظن
كاتباً نحرير�ً. �َ�َقر هذ� �لظن في نفوسها، ��من كل ��حد منها 
 C) حدهم ليو�فق على) C, يماناً ال شك فيه في (نه (.يب، حتى,
�لو�حد ثلث �الثنين (� gبعها، �ال يو�فق على (نه نصف (.يب �ال 

ثالثة (gباT (.يب، �ال (قل بجز% من (لف جز% من �أل.يب!
�,�D (نت سألته: ما �لدليل على (نك كاتب (.يب؟ قا�: ألني 
 cنشر �Dقلت: فلما Cكيت �كيت في جريد- كذ� �كذ�. فإ cنشر
ما نشرc؟ قا�: ألني (.يب. فهو (.يب ألنه نشر مقاالc، �هو قد 
 i.� يقر( كما يقر( �أل.با% من بني C) ألنه (.يب! (ّما cنشر مقاال
�يدsg كما يدgسوC، فيتقن �لنحو ��لصرu �يتمكن من �للغة 
�يدمن �لنظر في �ثاg �لبلغا% �يمسك بأسبا� �لبياC، فذلك شي% 

ال يفكر فيه �ال ُيجريه في باله!
�كثرc هذ[ �لطائفة ��نتشر بال�ها، �مألc �لصحَف بآثاgها 
��لمجامَع ��لمجالس بأحا.يثها، �طفَقت تكتب في �أل.�، �ما 

كتابتها ,ال كصال- حاgثة �لذ) قا� فيه �لشاعر:
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gُِيَصّلي �ْهَو (كفُر من حما            gٍثَة  بَن  بدgحا  Cّ)  لم  تَر)
�قلنا   ،Cلشبا� (.با%  خير  له  ��نتخبنا  �لمجمع  هذ�  فأنشأنا 
للناs: هذ� عملنا، فَمن عمل مثله فهو مثلنا، �من عمل خير�ً 
منه فهو خير مّنا، �من عمل .�نه فهو .�ننا، ال فضل ألحد على 
(حد ,ال بفضل عمله. �حفظنا لشيوª �أل.� في �لبلد (قد�gَهم، 
�لم يفكر ��حٌد مّنا في �نتقاصهم ��لتسميع بهم(١). نستغفر �هللا، 

(ننتقص شيوخنا �(ساتذتنا؟ ,ّنا ,CD لقوi سو%.
�هل  به،   gالستئثا� �ال   ��أل.  gحتكا� ألنفسنا  نزعم  �ال 
�أل.� بضاعة ُتحتَكر؟ �لسنا سماسر- نتاجر به، �ليس �أل.� مّما 
 C) .ُيتاَجر به. نقو� هذ� صا.قين �نعلنه، فَمن لم يفهمه (� لم ُيِر

يفهمه فما علينا من ,ثمه شي%:
عليَّ نحُت �لقو�في من معا.نِها      �مـا عليَّ ,�D لم تفهم >�لبشُر<

 Cكا �D, لبقر< كما قا� �لشاعر! �ما علينا شي% من �إلثم�< �)
في �لبلد قوi ال يرضوC عن �لمجمع ,ال ,�D �نتخبناهم (عضا% فيه، 
�ال نقدg على �نتخابهم ألC صلتهم باأل.� صلة جهل ال صلة 
 sلنا� ,gضا%  طوقنا  في  �ليس   ..ّ� ال صلة  عد�%  �صلة  علم، 
جميعاً، �لكْن في طوقنا (C نعمل ما نستطيع، �(C نسمع �نطيع 
�يدلنا  (حسن،  هي  لّلتي  �َيهد)  بالحق  ينطق  ناصح  ناقد  لكل 
على سبل �لخير �ينبهنا ,لى مو�طن �لخطأ، �نقو� له مقالة �لرجل 

�لعظيم عمر: >gحم �هللا �مر%�ً (هد� ,لّي عيوبي<.
______________________
(١) سّمع به: (شاT عنه َقالَة �لسو%.
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(ما �لذين لم يتعلمو� من >�لنقد< ,ال با� �لسّب ��لشتم فال 
نحفل بهم، �ال نقيم لهم �zناً، �ال نر. عليهم، �ال نقابل قولهم 

بمثله:
�َمنذ� يَعضُّ �لكلَب ,C َعّضُه �لكلُب

بل نقنع من gضا �لناs برضا عقالئهم ��D) �لر() فيهم:
,gَ �Dِضَيْت عّني كر�iُ َعشيرتي         فال ��z َغضبانـاً عليَّ لئاُمهـا

*   *   *
هذ� منطق �لمجمع ���D منطق خصومه؛ ندعوهم ,لى نقدنا 
�لنقد �لصحيح فيسّبوننا �لسّب �لبذ)%، �نقو� لهم: �عملو� �نحن 
معكم، فيقولوC لنا: �عملو� (� ال تعملو� فنحن عليكم. فاحكمو� 
 iيا (يها �لقر�%- بيننا. .ُّلونا على �لرجل �لعالِم �لبليغ بين خصو-
�لمجمع �(نا (ناظر[ عَلناً، �(َِعد[ (مامكم �عد�ً صا.قاً (نني (خضع 

للحق ,C ظهر (C معه �لحق.
ُ.ّلونا على �لعاقل بينهم يأخذ على �لمجمع zّلة (� يخالفه في 
مسألة، يثبت (نه هو �لمصيب فيها �نحن �لمخطئوC، لنَدT خطأنا 
�نعو. ,لى صو�به. يقولوC: حفلة �لماzني... (نا لم (حضر �لحفلة 
,خو�ني  �لكن  .مشق  في  �لماzني  لتكريم  �لمجمع  (قامها  �لتي 
حضر�ها، فقولو� لي ما �لذ) (خذتمو[ عليها حتى (ميل معكم ,لى 

�لحق �لذ) تقولونه، (� تميلو� (نتم عن �لباطل �لذ) تفتر�نه.
�ال  (g.نا[،  لو  عليه   gقد) ��هللا  فنحن  ��لشتم  �لسّب  (ما 
َنْحِطمهم كما   C)� Tسبعة (َْصُو Tنكيل لهم �لصا C) CD, ُيعِجزنا
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َيْحطم �لنسر (ّمًة من �لذبا� بضربة من جناحه:
�لي فَرsٌ للِحْلم بالِحْلم ُملَجٌم

�لي فرsٌ للجهل بالجهل ُمسَرُ*
iٌ فَمْن iَ�g تقـويـمي فإنـي مقـوَّ

*ُ وَّ ـَ �َمْن iَ�g تعويـجي فإني ُمع
 Cنكو C) نعّجل عليهم بالشر، �ما نحب C) لكّنا ال نحب�

من �لجاهلين.
على (C سبل �لنقد ��ضحة لمن يعرفها، �للنقد قو�عد ُيعتَمد 
عليها ��.�� ُيرَجع ,ليها. �في �لمجمع كّتا� �في �لمجمع شعر�%، 
�مو�طن  �لنقص  مو�ضع  �بّينو�  �شعرهم  كتابتهم  �نقد��  فَهُلّمو� 
�لخطأ ��النحر�u فيها. (ما ما كتبه خصوi �لمجمع ,لى �آلC فليس 
 .Cمن �لنقد �لصحيح في شي%، �,نما هو هجا% بذ)% �لغط �هَذيا
�ليس من �لنقد �لفني ما جا% في مجلة >�لدهوg< على �لتخصيص، 
�ما هو ,ال مجموعة من �لخطأ في �لفكر ��للحن في �للغة ��لركاكة 
في �لتعبير، َنُمّر به َمرَّ �لِكر�i، �ندعو >�لزهوg< �(هلها ,لى نقدنا 

�لكن بعد (C يتعلمو� فّن �لنقد �يقيمو� (لسنتهم في �للغة!
 .Cلمجمع، �ستحيو� فالحيا% من �إليما� iيا خصو ،iفيا قو
��كتمو� حسدكم ��كظمو� غيظكم، ��ستر�� نقدكم هذ� كما تستر 
�عليكم،  علينا  �هللا  ستر   !�بالتر� �تغّطيه  منها  يخر*  ما  �لهّر- 
�لعقل  تأ.يبنا �نّجانا من سالطتكم، �zgقنا �,ياكم  �نّجاكم من 

��لعلم، �عّلَمنا �,ياكم �لحكمة ��لمنطق.
*   *   *
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كلمة صغير- في �ألخال�

uَر �لشَّ
نشرc سنة ١٩٣٣ (١)

�لو.،  لي   Cيبذلو� بالبِْشر  َيلقونني   uعر) ممن   Cكثير�
�يبد�C لي �إلخالP من نفوسهم، �ير�g C(يي �يسّد.�نه؛ حتى 
,�D سكنت ,ليهم ��طمأننت �كشفت لهم .خيلة (مر) �(gسلت 
نفسي على سجّيتها في �لصر�حة، Dهبو� يسّمعوC بي �ينشر�C في 
قو� علّي ما  �لناs ما كشفت لهم من .خائل، بل gبما �z.�� �لفَّ
يصّغرني في عيوC �لنا�D,� !s �قع في كالمي �سم ,نساC فذكرته 
بخير (� بَِشّر كتمو� �لخير فَو(َ.�[، �(خذ�� �لشر فكّبر�[ ثم صّبو[ 
في (Dنه. �gبما كاC بين من نذكرهم -,�D (خذنا في �لنقد �أل.بي- 
من له علينا في �ظيفته سلطاC، ��لنقد ال يعرu كبير�ً �ال صغير�ً 
�ال يؤلم (.يباً حقاً ما .�i نقد�ً حقاً، �لكن ما حيلتنا فيَمن يحّرفه 
(نه حقيقة، �سعاية على  على  نقد، �كذباً  (نه  على  فينقله سباباً 
(نها نصيحة؟ �فيمن يسمع هذ� كله فيحقد[ في نفسه ثم يجزينا به 
شر�ً؟ في حين (ّنا ُبر�% من كثير مما ُيرَ�� عّنا، �ما Dنبنا ,ال �لعزلة 

�عز- �لنفس!
______________________

(١) في >(لف با%<، بتاgيخ ١٩٣٣/١٠/٤ (١٥ جما.� �آلخر- ١٣٥٢).
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�كثير�C مّمن (عرu ال يتوgعوC عن (C يعبثو� باألمانة قد 
�لما�  ِصر�فة  باألمانة  (عني  �لست  منها.  �يسرقو�  عليها  �ئُتمنو� 
�حدها، بل ,نني (َُعّد من �ألمانة متاT �لدكاC في يد �ألجير، �ما� 
�لحكومة في يد �لجابي، �حرمة �لقانوC في يد �لشرطي، �حق 
�لعد� في يد �لقاضي؛ فإ�D �نتفع �ألجير بمتاT �لدكاC بالعاgِّية (� 
ل  بالسرقة، (� �z. �لجابي على �لضريبة قرشاً له (� َعَلفاً لد�بته َيَتَغفَّ
عليها �لمكلف �لجاهل، (� (غضى �لشرطي على مخالفة من (جل 
صد�قة (� لذ- (� منفعة (� gهبة، (� ما� �لقاضي ألحد �لخصمين 

لمثل تلك �ألسبا�، فقد خاC �ألمانَة �كاC لصاً خائناً.
�كثير�C مّمن (عرu ال يجد�C في �لكذ� ��لنفا� ُسبَّة �ال 
 g�. في �لنقد ��لشتم ما Cجل فيفيضوg معهم في نقد Cً؛ (كو�gعا
 �Dفإ ,ياها،  (�.عو[  َيَدعوC كلمة سو% ,ال  في فمهم لساC، �ال 
لقو[ مدحو[ �تزلفو� �بّشو� في �جهه �zعمو� (نهم من (صدقائه 
�(حبابه! �كثير�ً ما سمعت َلْعن مقالة ��لسخرية بها من ,نساC، ثم 
سمعته يثني عليها �يطريها! حتى لقد (صبحت �لصر�حة �(صبح 
(نّي (��جه �لمر%  �لحق عجيباً، �لقد المني (كثر من ��حد على 
بما �خذ[ عليه �(قذu بشتمه في �جهه، �هم ال ير�C بأساً بالغيبة 

!��ال بالكذ
*   *   *

 C) مخيفاً يجعلنا نعتقد ً�gهذ[ �ألخال� منتشر- فينا �نتشا C,
�لشرفا% قليلوC في هذ[ �لحيا-، �(C �لشرu منَكر مستهَجن ال ينا� 
صاحبه ,ال �لحرماC؛ فإ�D كاC تاجر�ً قلَّ zبائُنه �سا%c سمعته، 
�لقر�% �(ضحى  �لما� �عطف  َفَقَد معونة (هل  �,�D كاC صحافياً 
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مفلساً منبو�D,� ،ً�D كاC موظفاً، معلماً مثًال، ُحرi �لترّقي ��لنقل 
,لى �لمدC �لم ينفعه شفيع.

�مثل هذ[ �لحا� حاُ� �لشريف في كل منزلة من منا�z �لحيا- 
 (g.) فكر-ٌ َهّد�مة لألخال� ما sفي �لنا cعندنا، بل لقد �نتشر
من (ين مصدgها؛ هي قولهم: ما .خل �ألخال� بالسلو�؟ كلٌّ 
على حد-. �ما�D يضر �لمعلَم سوُ% خلقه ,�D كاC حسن �لتعليم، 
��لوطنيَّ ,�D كاC صا.� �لوطنية، ��لتاجَر ,�D كاC حسن �لمعاملة؟ 
 �Dشر� للرجل �لصالح في �لحيا-، فإ ��) uلشر� C) C�gال يد�
فقد[ َفَقَد كل شي%. �(نت ال تستطيع (C تبعث بنتك لتتعلم �لعلم 
لألخال�  .خل  ال  يومئذ:  تقو�  �ال  �عرضها،  عفافها  �تخسر 

بالسلو�!
*   *   *

�لنّمامين  ��نبذ��   ،uلشر� ألمر  �نتبهو�   ،sلنا� (يها  فيا 
�ألمو��   Pلصو  ،Pللصو�� ��لخائنين  ��لمر�ئين  ��لكّذ�بين 
�لصوP �ألعر��، (� فانتظر�� �لفنا%، فإC �لبنا% ال يقوi على 

غير (ساs، �(ساs بنا% �ألمة �ألخال�:
�,نما �ألمُم �ألخالُ� ما َبِقَيْت

فإC ُهمو Dهبت (خالُقهم Dهبو�
*   *   *
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�أل.� �لقومي
نشرc سنة ١٩٣٣ (١)

كنت غائباً عن .مشق (قيم في قرية(٢) متعّزًال �لحركة �أل.بية، 
فلم (gَ ,ّال �ليوi كتا� �ألستاD (مين �لريحاني >(نتم �لشعر�%<، �لم 

______________________
(١) ُنشرc في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٣/١٠/١٣ (٢٣ جما.� �آلخر- 
,نما عثرc على نسخة منها  �لمقالة،  (عثر على (صل  ١٣٥٢). �لم 
في .فتر مخطو� فيه بعض �لمقاالc �لقديمة، �قد (شاg ,ليها جد) 
 �gحمه �هللا في Dكرياته �لمنشوg- فقا�: "كاC �لغالب على (.� �لشبا
في تلك �ألياi (سنة ١٩٣٣) هو �لمذهب �لر�مانسي، فحملت على 
هذ� �لمذهب بسلسلة من �لمقاالc عنو�نها >�أل.� �لقومي< (�(�� من 
جرc كلمة �لقومية على قلمه فيما (علم هو محب �لدين �لخطيب، 
 ً�.g ،يخها �(مجا.هاgتا� ��هو من (��ئل من .عا ,لى ,حيا% لغة �لعر
لفتنة >�لتتريك< �لتي جا% بها �التحا.يوC). فمن هذ[ �لمقاالc مقالة 
ُنشرc في >(لف با%< يوi �لجمعة ١٩٣٣/١٠/١٣، ُفقدc فيما ُفقد 
من كتاباتي ألC عد. �لجريد- لم ُيحَفظ �ألC �لمقالة (�كل ما كتبُت 
في تلك �ألياi) لم (�.عه كتابًا من كتبي، �لكني �جدc نسخة عنها 

في .فتر كتبه (خي بخطه" (�لذكرياc ٣٤٦/٢-٣٤٨) (مجاهد).
(٢) لعلها >َسْقبا<، �هي من قر� �لغوطة، �قد (مضى تلك �لسنة معلمًا في 
 ،>cفيها في �لجز% �لثاني من >�لذكريا ]gستها �البتد�ئية، �(خباgمد

(كثرها في �لحلقة ٦١ �قليل منها في �لحلقة ٦٥ (مجاهد).
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(تعّرu �لضّجة �لتي (ثاgها خطابه ��لخالu �لذ) قاi بين �أل.با% 
.Tلباكي ,ال على �لسما� �بشأC �أل.� �لقو) ��أل.

 cلضخم �لذ) �متأل� Cبعد هذ� �إلعال- Cكا C,� ،���لكتا
 Cكا  C,� �(ضأ�،   sلنا� يرقب   Cكا مما  (قلَّ   -Cلبنا (سو��  به 
ثم  ��لكسائي،  �نفطويه  سيبويه   iبإكر� �لشعر�%  يوصي   Dألستا�
مخالفة  (جمعين  �,خو�نهم  ��لكسائي  �نفطويه  سيبويه  يخالف 
في  يسلك   Dألستا�  Cكا  C,� قبوgهم!  في  عظامهم  لها  ترتجف 
كتابه (سلوباً ال يصيب من �لقاfg موطن �إلحساs من نفسه... 
(قو� ,C �لكتاَ� -�,C كاC فيه هذ� كله- صحيُح �لفكر-، ��لدعو- 
,لى �أل.� �لقوّ) �لتي بد( يتوّالها مثل (حمد (مين في مصر �(مين 
�لريحاني هنا، �(.عو ,ليها (نا (على ضعف قلمي)، .عو- صالحة 

مباgكة.
Dلك (ننا نشكو من شّباننا >�لناهضين< هذ� �لتأنّث، �نحس 
�لبقا%،  على  ��لنضا�  �لحيا-  مقاgعة  على  �لصبر  ُيعوzهم  (نهم 
�ال نجد للمستقبل في شّباننا Dخر�ً، �نؤمن بأC عال* هذ� �لد�% 
هو �أل.�. ألC �أل.يب لساC �ألمة �لناطق بمفاخرها �لذ�ئد عن 
ِحماها، (لُمه آلالمها �سر�gُ[ بسر�gها. بل هو منها بمثابة �لقلب، 
فهل ُيعقل (C يعيش �لقلب مبتو�gً متفر.�ً، ال تربطه بالجسد �gبطة 

�ال يتصل ,ليه بسبب؟
�لحيا-،  على  نضا�  في  كلها  ��ألمة  �ألمة،  قا.-  �أل.با% 
� فيها gينقلب �لوطن كله ,لى ثكنة يحا C) على �لحرية، فيجب
�أل.يُب بشعر[ �نثر[، ��لمدsُgّ بتربيته �تعليمه، ��لتاجُر بدكانه 
ببيتها �(�ال.ها،  �بضائعه، ��لصانُع بصناعته �(.��ته، ��لمر(ُ- 
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�لمعركة  من  �أل.يب  يفرُّ  فكيف  �كتبهم...  بد�gسهم  ��أل�ال.ُ 
-�هو �لجند) �أل�� فيها- �ينسى �ألمة �يستسلم ,لى �لضعف، 
�يصّب مو�هبه �قّوته على قدَمي �مر(-، يحيا بابتسامة منها �يفقد 

�ألمل ,�D هي عبست (� (عرضت؟
من �لذ) عّلَق حياتك �(ملك -(يها �أل.يب- على �بتسامة 
�مر(-، قد تكوC ساقطة، �قد تكوC مبغضة لك ساخر- بك ُمِحّبة 
�لنوg �حجبك عن  �لذ) سدَّ في �جهك سبيل  لد�gهمك؟ من 
ملذ�c �لحيا- �مفاgحها �لم ُيِر� ,ال �المها �(حز�نها؟ لما�D تر� 
�لسما%  بكا%  لما�D تصف  �لضحى؟  بيا�  تر�  �لليل �ال  سو�. 

بالمطر في �لشتا% �تَدT ضحك �أل�g بالزهر في �لربيع؟
�كيف تنسى gجولتك في حبك؟ (َِحبَّ �لكن ال تنَس .ينك 
قدميك  على  قائماً  �نتصب  �بَق gجًال،  في حبك.  �ال gجولتك 
�شّد عضالتك �ُقل لمن تحب (بالحال�): تعالي! ال (C تجيئها 
من خال�  لها  �تقو�  قدميها  على  تجثو  متهافتاً ضعيفاً،  خامًال 
لما   cُخيِّر لو  �لمر(-   C, (حبك!  (نا  عينيك:  في  �لضعف   Tمو.
يعمل  �لذ)  �gحه،  �في  في جسد[  �لقو)  �لرجل  ,ال   cgختا�
على تحقيق (مله في مستقبله، (ّما �لرجل �ألصفر �لنحيل �لبائس 
�ليائس �لميت من قبل �لمماc، فما�D تصنع به؟ هذ� يحتا* ,لى 

ممّرضة ال ,لى حبيبة!
*   *   *

هنالك  نفسه؛  غير  عاطفته  فيه  ُيظهر  مجاًال  للشاعر   C, ثم 
بعقل �ألمة �ليحّس بحّسها،  فليفكر  �ألمة بماضيها �مستقبلها، 
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�ليحترi عقله �ليقّدs ��جبه، فليس يكفي �لشاعر (C يقو�: هذ[ 
g للحس �لوطني �كل بلّية خلقها �هللا،  عاطفتي، ثم يأتي بكل مخدِّ
�يزعم (C هذ� هو �لعاطفة، �(C عاطفة �لشاعر فو� �لنقد �فو� 

�لعقل!
�ليس يجوz لشاعرنا (C يقو� بمقالة شعر�% �لفرنجة: >�لفن 
للفن<، كال، فهذ� هو �لقياs مع �لفا�g. للفرنجة مد�فع �(ساطيل 
فمد�فعنا  نحن  (ما  �ليغّنو�،  بها  شعر��هم  فليستتر   ،c�gطيا�
 Cإليما� �في  ��لشعر،   ��أل. في  هي  ,نما  �طيا�gتنا  �(ساطيلنا 
قبلهما؛ فليكن لنا من كل مقالة مدفع، �من كل قصيد- (سطو�، 

.c�gقو- .�نها قو- �لطيا Cمن �إليما�
حسبنا بكاً% �يأساً �gثا% للماضي �فزعاً من �لمستقبل �تبّرماً 
بالحب �لعذg) �قاعد- >�لفن للفن< �ما ,لى  بالحيا-، �تصديقاً 

Dلك من سخف �َبال.-!
*   *   *

��المها،  �ألمة  �ما�   uعر �لذ)  �أل.يب  ,لى  نحتا*  ,ننا 
�(.�g ما َيُسّرها �يسو�ها، ثم تقدi لتصوير �المها �تقويتها على 
 Pيخ علماً �غاgتحقيق �مالها. نحتا* ,لى �أل.يب �لذ) قتل �لتا
على خفايا[ �معضالته فأ�سعها فهماً، ثم عمد ,لى مو�طن �لفخر 
�مو�قف �ألسى فصاغها قصيد- عصما%، كل بيت منها بمثابة قطر- 
من �لدi ُتهر�� على مذبح �لحرية ��الستقال�. نحتا* ,لى �أل.يب 
�لذ) �من بعقيد- سامية فيها مصلحة �لوطن، ثم �قف نفَسه على 
بنفسه عن  ترّفع  �لذ)  ,لى �أل.يب  �لدفاT عنها �تأييدها. نحتا* 
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(قو�� �لناs، فال يثير[ مدp �ال iD، �ال يستفّز[ نقد �ال تقريظ، 
ما .�i سالكاً �لطريق �لقويم ��لصر�� �لمستقيم.

 �.) يتحاَمو�   C)  ��أل.  Cيتلقو �لذين  شّباننا  من  نريد 
 �الماgتين �موّسه ��لمجنوC)� ،(١)C يتحامو� (غاني عبد �لوها
�لباكية �ليائسة، �(C يقر��� (.� �لقو- �يسمعو� (ناشيد �لحماسة، 
�(C يعلمو� (C �لمثل �ألعلى أل.بنا �ليوi ليس >�لفن للفن< �لكن 

>�لفن للحيا-<، �ليس >�لعاطفة< بل >�لو�جب<!
*   *   *

______________________
 gبني عامر �لمشهو Cفهو مجنو ��D, (١) (ُطلق �سم >�لمجنوC< في كتب �أل.

p (مجاهد). بمجنوC ليلى، ��سمه -على �ألشهر- قيس بن �لملوَّ
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�أل.� �لقومي (يضاً

نشرc سنة ١٩٣٣ (١) 

قر(نا -�لّما نمسح �لقلم من مقا� >�أل.� �لقومي<- 
فاتحة عد. �ألمس �لتي تكلم فيها �ألستاD يوسف(٢) 
ينا.�  َ.هيا% ال  �لعر� >.�هية   gعن فلسطين �(نذ

�ليدها<، فأحببت (C (علق عليها بهذ[ �لكلمة.

�لعربية جميعاً، �(gيد  (.با%  �لكلمة  بهذ[  (C (خاطب  (gيد 
 ��gفي �لحكم عليها، �ال يثو Cيترّيث ,خو�ننا �أل.با% �لعاطفيو C)
سة، فلست  ثوgتهم �لمعر�فة على كل من يقدp في عاطفتهم �لمقدَّ

______________________
(١) ُنشرc في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٣/١٠/١٥ (٢٥ جما.� �آلخر- 
١٣٥٢)، بعد �لمقالة �لسابقة بيومين. �في �لحلقة �لثانية ��لستين من 
>�لذكرياc< ,شاg- ,لى هذ[ �لمقالة؛ قا�: "كأني كنت (�كاC غير) 
مّمن يكتب عن هذ[ �لقضية) نحس بالخطر �لذ) يتربص بفلسطين 
بالنتائج.  (شعَرتنا   cلمقدما� �لكن  �لغيب  على  �طّلعنا  ما  �(هلها، 
 Cلبيا� في  �(على   ً�gقد �لبالغة  في  مني  (كبر  هو  َمن  �كتب  فكتبت 
 Cفي قومنا كما كا ªبالسياسة ظو�هرها �خفاياها، نصر uمكانًا �(عر
يصرª في �لقبيلة �لنذير �لعرياC..." (�لذكرياc ٣٢٤/٢) (مجاهد).

(٢) يوسف �لعيسى، �هو صاحب جريد- >(لف با%<، �gجع �لحديث عنه 
في �لذكرياc: ٣٩٨/١ �ما بعدها (مجاهد).



٢٧٤

(نكر عليهم (C يحّسو� �(C يتألمو�، �(C يصفو� هذ� �أللم �لعبقر) 
�ُيخرجو� للناs في �صفه �آلياc �لبّيناc، �لكني (سألهم:

حبيٌب  عيونكم  في  �لدنيا  �يسّو.  �يؤلمكم  نفوَسكم  (يهيج 
ُيعِر� عنكم، (� ليلة �صا� منه تخسر�نها، (� �بتسامة ُيحَجب 
عنكم نوgها، �ال يؤلمكم (مة في فلسطين تضيع بَقّضها �َقضيضها، 

يهاجمها في عقر .�gها (Dّ� شعب �(هونه على �هللا ��لتاgيخ؟ 
(متنا  حيا-  من سجّل  بيضا%  ُتمحى صفحة   C) يؤلمكم  (ال 
على �جه �أل�g؟ (ال يحر� شعوgكم �عاطفتكم هذ� كله يا (.با% 
 c؟ �(ين >�لر��يا>cلقصائد �لفلسطينيا�< CD, لعربية؟ فأين هي�
يتطّوT (صحابها  �لتي  �لمؤمنة  �لحّر-   iين �ألقال) �لفلسطينياc<؟ 
ليكونو� جنو.�ً في معركة فلسطين: تصف نكبة فلسطين �تحّر� 
 Cفلسطين �جير� (هل  Dلك  قبل  تهّز  بل  فلسطين،  لنصر-  �لدنيا 
فلسطين ليتد�gكو� فلسطين قبل (C يأتي يوi يندموC فيه، �ليس 

ينفع في Dلك �ليوi �لندi؟
�(.ّقهم ,حساساً،   ً�gشعو sلنا�  �ّg) �لشعر�%   C) نعلم  ,ننا 
(ليس هذ�  �لشعر؟  �لشعوg، فعالiَ ال نسمع هذ�  �لشعر من   C)�
كله ثمر- �نصر�فنا عن �أل.� �لقومي �تقليدنا تقليد�ً (عوg هؤال% 
 Cير� �لذين  �لفرنسيين  �لفرنسيين �غير  �لر�مانسيين من  �لشعر�% 
حين  في  ��لعاطفة؟  للهو�   Cيعيشو� نفوسهم،  في  كلها  �لدنيا 
من (�لئك  �ليوi في �طنه، �(C كثير�ً   cلمذهب قد ما� (C هذ� 
�لشعر�% (نفسهم كانو� في مقدمة �لمد�فعين عن (�طانهم، �كانو� 
 �D, جانباً �تقدمو� للنضا�، حتى cَجدَّ �لِجدُّ نبذ�� هذ[ �لتّرها �D,
 ،iهم نيا� iستسلمو� ,لى هذ[ �ألحال� sِمَن �لنا)� gنجلى �لغبا�
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فكاC هذ� �أل.� مجموعة هذيانهم في (حالمهم.
(نا (�gهن على (C (كثر �لناs ال يدC�g من (مر فلسطين ,ال 
�لقصائد في  �لشعر�%  قليًال �ال يعلموC عن نكبتها شيئاً، فلينظم 
 Cبشعر فلسطين، �لتؤلَّف �للجا Cنكبة فلسطين، �ليتغنَّ �لمغّنو
في كل بلد عربي، في كل بلد مسلم إلنقاD فلسطين، ثم �نظر�� 
ما يكوC: َمن يقر( هذ� كله (� يسمعه ثم يقيم �مناً في .�g[ يأكل 
�قتصد�� في  �بناته:  يقو� أل�ال.[  �يشر� �يلهو �يلعب، �ال 
 �نفقاتكم ��ّفر�� ما تشتر�C به �لحيا- إلخو�نكم، لنجتزf بالثو
 ��D� عن �للونين، ثم ندفع هذ� iمن �لطعا Cعن �لثوبين، �باللو
 pثمناً لحيا- فلسطين... �قد .فعه (جد�.نا في حطين يقو.هم صال

�لدين؟
سنة،  عشر-  فلسطين خمس  �إلنكليز  .خو�  على  مّر  لقد 
تكفينا  (فما  بأDنابهم.   cمتعلقا  cحشر� معهم،  �ليهو.  �.خو� 
خمس عشر- سنة(١) لنصحو من نومنا �نفتح عيوننا، فنبصر �لما% 
(مامنا  �لسحيقة  �لناg من حولنا، ��لهو-   g.يجر) من تحتنا �بو�
 �gكل عربي �كل مسلم على �جه �أل C, نمشي ,ليها بأقد�منا؟
 cِعنها. لم تأ Tقصر بالدفا C, iمسؤ�� عن نكبة فلسطين �ُمال
� بالما�، لنرّ. عد��C �ليهو. gلحديد، فلنحا�� iمعركة �لد Cآل�
كله  هذ�  �قبل  باالتحا.،  �لمد�gسة،  بالُخَطط  �لسديد،  بالفكر 
�بعد هذ� كله بالعو.- ,لى �هللا، ألC �لعدّ� مهما كبر �مهما كبر َمن 

يعينه �ينصر[ فاهللا (كبر، فمن كاC مع �هللا لم يَخف (حد�ً.
______________________

(١) .خل �إلنكليز فلسطين سنة ١٩١٨، عقب هزيمة �لد�لة �لعثمانية في 
�لحر� �لعالمية �أل�لى (مجاهد).
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يستطيع  ما  كلٌّ   iليقّد فلسطين،   Dإلنقا �لما�  بجمع  لنبد( 
 iقّد) C) جل مفلس، �لكني (ستطيعg ال يخجل به مهما قّل. (نا
نصف لير- كل شهر، فليقدi كلٌّ ما يستطيع. ,C �لسائل �لذ) يمّد 
يد[ ,لى �لناs يستطيع (C يقّدi نِكلة في �لشهر، فليقّدمها. نكلة 
في �لشهر، �قر¢ في �لشهر، �فرنك في �لشهر، �gبع لير- في 
�لشهر، �نصف لير- في �لشهر(١)... تجمع مبلغاً ضخماً من �لما� 

يكوC له (ثر[ في ,نقاD فلسطين.
*   *   *

 �Dلحيا-؛ فإ� Cكاg) هذ[ هي ...iثم �لما�، ثم �لد ،��أل.
سريعة   cبخطو� �لطريق  هذ�  في  فليسير��   Cمخلصو فينا   Cكا

�ثابتة.
 ،Cيموتو� .ياgهم  من   C�.ُيطَر ,خو�نكم   ،sلنا� (يها  يا 
فاشتر�� حياتهم بمالكم. ,C شبح �لموc يلوp في (.نى �ألفق، 
فإننا  فلسطين  بلغت   �D,  gلنا�  C, ��حد�ً.  يوماً  �لصبر   zيجو �ال 

نحتر� ال محالة.
*   *   *

______________________
خمسة  �>�لفرنك<  (.gكها،  �لم   ،(gسو قر¢  نصف  >�لنكلة<   (١)
عشرين  �للير-  �كانت  �شبابي.  طفولتي  مّدَ-  (.gكته  �قد  قر�¢، 
فرنكًا ((� مئة قر¢)، �قد �نقر� Dلك كله �ليوi �صاcg �للير- هي 

(صغر قطعة نقدية في �لبيع ��لشر�% (مجاهد).
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باألسلو� �لتلغر�في

َتَرّقي �لموظف
نشرc سنة ١٩٣٣ (١)

قا� لي صديق �(نا �يٌِب من قريتي (مس: من (ين (قبلت؟ 
(�g عليك َ�ْعثا% �لسفر.

قلت: من قريتي.
 cَفقا�: (لك قرية؟ لقد (ْيَسْر pفابتسم �لخبيث، �خالني (مز

بعد)!
 �g)  �ّg ال  صبيانها  لمعلم  �,ني  بعد�،   cيسر) ما   -

فيها (٢).
- �ما كاC (غنا� عن (C تعلم صبياC قرية �في .مشق متسٌع 

لمن شا% (C ُيَجّن فيعلم �لصبياC؟
- (تقو� عني مجنوC؟ قّبحك �هللا!

______________________
(١) في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٣/١١/٤ (١٦ gجب ١٣٥٢).

(٢) هي َسْقبا �لتي عّلم فيها علي �لطنطا�) تلك �لسنة. �gجع �لحاشية في 
P ٢٨٠ (مجاهد).
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- فكيف تدT .مشق ,CD ,لى قرية؟
- َ�ْيَك! ,نها �لوظيفة.

- َهْبها كذلك، (ال تسعى في نقلك ,لى .مشق، �قد نقلو� 
,ليها حتى �لِحـ...

- (نا (سعى؟ لست (ستطيع يا صاحبي.
- �عالiَ ال تستطيع؟ جدَّ في �ظيفتك �(خلص فيها.

- (نت مغفل! (هي بالِجّد ��إلخالP؟
- ,CD بما�D؟

- بصفتين: (�الهما �خيرهما �لنفا�، فما بالك بشّرهما؟!
*   *   *
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باألسلو� �لتلغر�في

نحن �فلسطين
نشرc سنة ١٩٣٣ (١)

- (تدg) ما�D صنعنا من (جل فلسطين؟
قلت: �ما يدgيني؟

.gْقا�: �حِز� gفأخذ سمت �لزهو ��لفخا
به   Cبوgتحا عربياً  Dهباً  لهم  جمعتم  قد  (حسبكم  قلت: 
�لذهب �لصهيوني، �تنشئوC به جمعية تشتر) كل (�g ُتعَر� 
للبيع �تقطع �لسبيل .�نها على �لجمعياc �لصهيونية، �هذ� خير 
ما تصنعوC، فليس َيِفّل �لحديَد ,ال �لحديُد، �ليس يغلب �لذهب 

,ال �لذهب.
- ال، ما جمعنا شيئاً.

�لعهو.  �(عطيتم   ،Cأليما� بأغلظ  (قسمتم  قد  فأنتم   CD,  -
د�.، (نكم ال تشتر�C �ال تتوسطوC في شر�% بضاعة صهيونية  �لشِّ
به   Cتستر� ما  (عَجَزكم   �D, عر�-   Cتسير� �(نكم  ,نكليزية،   �)

______________________
(١) في >(لف با%< بتاgيخ ١٩٣٣/١١/٥ (١٧ gجب ١٣٥٢).
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�(نكم  �ألحيا%،  من  (مة  (نكم  �لعالم  لتُر��  منها،  ,ال  (جسا.كم 
لستم من �لجنوC بحيث تشتموC عد�كم ثم تعطو[ من مالكم ما 

يشتر) به �لسيَف �لذ) به يذّبحكم!
- ال، ما (قسمنا هذ� �لَقَسم �ال قاَطْعنا.

(C تساعد�هم بسو�عدكم، �هذ�   Cتريد�  CD, - (حسبكم 
حسن، �لعلكم بعثتم ,لى ,خو�نكم في فلسطين بعثاً يكوC معهم هللا 

!�Dال لالستغال� �لحزبي ��لفخر �لكا ،iللد�
.gال، ال... �حز -

.gلست (ستطيع �لَحْز -
!gلقد خطبنا في >�ألمو)< خطباً كالنا -

- حسبك؛ لقد فهمت، فاسمع ما صنع zميلكم من قبل: 
بها،  فذهب  قاطع طريق  فاعترضه  يرعاها،  كثير-  له  بإبل  خر* 
��قف صاحبنا ينظر ,ليه، ثم عا. ,لى (مه يقو�: >(�سعته شتماً 
 ��.َ�َْ)�  cمظاهر�� خطباً  (�سعتموهم  �(نتم  باإلبل<!   �.َ�َْ)�

!gبفلسطين... يا للعا
*   *   *

(َما ,C �لخطب ��لمظاهر�c تبني مجد�ً، �لكن في �لهو�%! 
فابنو� يا (يها �لناs مجد�ً في �أل�g ثابتاً، (� فاصمتو�.

!cهباً �سو�عد ال خطباً �مظاهر�D *قضية فلسطين تحتا C,
*   *   *
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>cنقد >مجلة �لمعلمين ��لمعلما

�لتربية �لوطنية ��لدينية
نشرc سنة ١٩٣٣ (١)

سا.تي �ألساتذ- �ألجال% �لتنوخي �صليبا �عّيا.(٢):
ل عليكم (نكم �لقائموC على تحرير مجلة  (ما �قد ُسجِّ
�هللا  عند  مسؤ�لين  �غد�تم   ،cلمعلما�� �لمعلمين 
في  �لحركة �إلصالحية  �لمجلة �عن  ��لناs عن هذ[ 
�لتربية، فليس لكم بد من (C تولوها من �لعناية (كثر من 
منحكم ,ياها (سما%كم �لكبير- لتتكئ عليها في نهوضها 
�ظهوgها للناs، �(كثر من منحكم ,ياها مقالة كل شهر 
تكتبونها على عجل كتابَة َمْن يوّ. �لخالP من تكليف ال 

كتابَة َمْن يكتب لنفسه.
 gللسيد محمو. مهد)(٣) �لعذ Cيجد� sلنا� Cكا �D,�

______________________
.(١٣٥٢ Cمضاg ١٠) يخ ١٩٣٣/١٢/٢٧g(١) في >(لف با%< بتا

 g(٢) هم عز �لدين �لتَّنوخي �جميل صليبا �كامل َعّيا.، �لهم جميعًا (خبا
متفرقة في >�لذكرياc< فمن شا% �ّطلع عليها هنا� (مجاهد).

شبابه  في  �لطنطا�)  علي  gفيق  �إلسطنبولي،  مهد)  محمو.  هو   (٣)
�كهولته. �كانت في عالقتهما طر�فة، فال يلتقياC لقا% ,ال �ينتهي = 
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في ظهوg �لمجلة بهذ� �لشكل (ألنه كاC منفر.�ً بالنهو� 
بها) فال ��هللا ال يجد�C لكم عذC,� ،ً�g لم تقم مجلة 
بها في  ينهض  �لمعلمين على عاتقكم -�(نتم خير من 
 Cتهتمو سا.تي  يا  �(نتم  قائمة.  لها  َتُقْم  ال  .مشق- 
بنهوضها �تقدمها �يسركم (C تسمعو� �آل�g% في Dلك، 
 ()g فضها. �هذ�g �) ليكم تمحيصها �قبولها, Cثم يكو
 �Dلك، فإD على غير Cصو�باً ,لى حين (سمع �لبرها ]�g)

تفضلتم بقر�%ته (كوC لكم شاكر�ً �يكوC لكم �لفضل.

 cمجلة �لمعلمين ��لمعلما �,ننا نسو� هذ[ �لكلمة ,لى ُكّتا
�ال  �لتعريض  سبل  فيها  نسلك  ال  ��ضحة،  صريحة  �ُقّر�ئها 
بهذ�  يعمل   C) g(ينا  فيها  ير�  ممن  �ملين  �لقو�،  فيها  ُنَجمجم 
�لر() �يأخذ في ,�Dعته، �مّمن يخالفنا فيه (C يقرT بحّجته حّجَتنا 

�يأكل بدليله .ليلنا.
لنا ال   izما هو ال �لتربية  مباحث  في   C) نعتقد  (ننا  �Dلك 
مناP لنا من نشر[ ��لعمل به، فهو بمثابة �لغذ�% �لذ) ما منه ُبّد. 
�لمر%  لذ- �فيها متعة، �لكن  فيها  �لحلو�،  بمثابة  ما هو  �فيها 
يعيش �,C لم يأكلها. �فيها ما هو بمثابة �لد��%، نأخذ منه �لكن 

______________________
 Cمحمو. مهد) يتر� كل �لمسائل �لتي يتفق �الثنا C؛ فقد كاuبخال   =
عليها �يتحر� �لقليل �لذ) يختلفاC فيه فيثير[، �كاC محبًا للجد�� 
ثم   .iبخصا �للقا%  ينتهي  حتى  يجا.�  يز��  فال  فيه،  �لّنَفس  طويل 
يلتقياC من بعد فيعو.�C ,لى �لمو.- ��لصفا%، فيتكرg �ألمر في �لمر- 
�لثانية كما كاC في �أل�لى، �هكذ� في كل لقا% على مر �لسنين. gحم 

�هللا �الثنين (مجاهد).
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بَقْدg مقد�g لعّلة معر�فة. �منها ما هو بمثابة �لسم، كيفما تأخذ[ 
ال يأتي بخير(١).

في  فيه  �لبحث   Tند  C) لنا  فخيٌر  ��ألخير  �لثاني   Tلنو� (ما 
�لمجلة، �(C ال نمأل به صفحاتها �نهمل من (جله �لنوT �أل�� 
��لثالث، �هما كل ما نحتا* ,ليه �ليوi. على (Cّ ُجّل ما ُينَشر في 
�لمجلة هو من �لنوT �لثاني ��ألخير! فطريقة تدgيس �لرسم شي% 
لذيذ ممتع �لكنه كلذ- �لحلو�، ال تصلح للجائع �لذ) ال يجد 
�لفرنسية شي% حسن، �لكنه  �لتربية من  �لخبز. �ترجمة بحو� 
 C) ُخلق لغيرنا، فلنصلح (كمامه �جيوبه حتى تصلح لنا قبل �ثو
 C) يتمز� من .�ننا! �لُيعَلم نضيع �سطه (� ضّيقاً  نلبسه ��سعاً 
هذ[ �لبحو� تختلف عن �لبحو� �لعلمية في �لكيميا% �(مثالها، 
�ال يجوC) z نطلق عليها �سم >�لعلم< �ننقلها على (نها حقيقة ال 
تتبد�، فهي تتبد� بتبد� �لعا.�c ��لسجايا �لوطنية ��لدينية �لتي 
تنشأ عنها قو�عد �لتربية. �ال شك (C كثير�ً من هذ[ �لبحو� مما 
�لوطنية ��لدينية، كما  يتو�%i �عا.�تنا �سجايانا  ال نستسيغه �ال 
�ليونانيَة  ��لفرنسيُّ  �ألميركيَة  �لتربية  بحوَ�  �أللماني  يستسيغ  ال 

��إلسبانيُّ �إليطاليَة.
�لد��% للجسم   -gلنا ضر�  (gلثالث فهو ضر��  Tلنو� �(ما 

______________________
(١) �ألشهر ��ألصح (C >كيفما< ال تجزi �لفعلين بعدها؛ هذ� هو مذهب 
 ،iلجز� ��gسيبويه �عامة �لبصريين، �خالف فريق من �لكوفيين فاختا
هذ[  (.gجت  �,نما  تفصيلها.  محل  هنا  ليس  شر��  عندهم  �له 
 sgفي �لمد� Cيظن بالشيخ �للحَن بعُض من يتلّقو C) لمالحظة خشية�

خالD uلك (مجاهد).
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 Cلعليل، �لكن ال نكا. نجد منه في �لمجلة شيئاً ُيذَكر. �(نتم تر��
هذ[ �آلفاc تفتك بأخال� (بنائنا �تجعل من بعضهم -�هم gجا� 
�لزمن �آلتي �عما. صرحه- عنصر�ً ثالثاً، فيه لين �ضعف �يختلف 
 iلسيئة تهد� c�.هذ[ �لعا Cعن عنصَر) �لبشر �لمعر�َفين! �تر�
علينا �لمدgسة �أل�لى، مدgسة �ألi، �تجعلها عامًال على �لفسا. 
�غرs بذ�g �لشر في نفوs �لنش%! �تر�C هذ� �لتدهوg �لعلمي 
�لمريع في ,خو�ننا �لمعلمين، حيث ينصرu (كثرهم عن �لمطالعة 
��لدsg �يوّ.عهما �.�عاً ال لقا% بعد[ من يوi يوّ.T �لمدgسة، فال 
تمر عليه سنة بعد Dلك ,ال �z.�. فيها جهًال... هذ� كله نر�[ عياناً 

�نحس خطر[، ثم ال نحر� قلماً في نقد[ �بياC عالجه؟

�لحيا-؛ �هو  �لتربية، بل gكن  �لنوT �أل�� فهو gكن  �(ما 
�لتربية �لوطنية ��لدينية. �,C من �كد �لو�جباc على �لمشرفين على 
 C) ،جا� �ألمرg� جا� �لعلمg لحركة �لتعليمية في هذ� �لبلد، من�
 C�gيعتنو� بها �يرفعو� من شأنها، �يجعلوها �لمبد( �لذ) عنه َيصد

.Cلغاية �لتي ,ليها يسعو��

قائماً،  كياننا  لنا  تحفظ  �لتي  هي  ��لوطنية  �لدينية  �لتربية 
�تجعل منا (مة حية متماسكة �لبنياC ثابتة �لدعائم. �(عني بها تلك 
 Cلمحل �أل��، �تكو� �لوطنية ��لدينية  �لحقائق  فيها  �لتي تحل 
�لوطن، ال   pبهم صر يصلب   �,خر�* gجا� ِصال منها  �لغاية 

gجا� مائعين يذ�بوC في فكر- �إلنسانية. 

�لست (نكر (C فكر- �إلنسانية من (جمل �لسخافاc �(حالها، 
 i؟ كال>Cخو �إلنسا) Cنها سخافة. >�إلنسا) �لكنها ال تخر* عن 
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حلو، �لكن هل له من حقيقة؟ �لنّحاs (gئيس ��gz% مصر) (خو 
(مين  �لشيخ  جوg*؟  �لملك  (خو  غاند)  لوgين؟  بيرسي  �لسير 
�لحسيني (خو �للوg. بلفوg؟ (نا (� (نت يا صديقي �لقاfg �لمسكين 

(خو �لكونت .�ماgتيل؟!(١)
ليس في �لدنيا فكر- ,نسانية ما .�i �لقائلوC بها كذلك �لذ) 
كاC يذبح �لعصافير في يوi باg.، فقا� عصفوg) g(يه كر() بعض 
,خو�ننا): (ما تر� شفقة هذ� �إلنساC �بكا%[ علينا؟ فقا� �آلخر: 
�يحك، ال تنظر ,لى �لدموT في عينيه، بل �نظر ما تصنع يد�[! 
�لتربية ��لتاgيخ، �كباgُ �لعلما%  �ليس في �لدنيا فكر- علمية في 
 �gلى تحقيق مأ, �لفكر- ليصلو�  يد�سوC (قدs شي% في هذ[ 

�طني.
�لتربية  في  �.خلهما  ��لعلم  �إلنسانية  (مر  من  يكن  �مهما 
فإنهما ال تغنياC عّنا من �لحيا- شيئاً، فيجب (C نحيا (مًة مستقلة 
قوية قبل كل شي%. �ال حيا- لنا ,ال ,g� �Dتكزc بر�مجنا في �لتربية 
��لتعليم على مبد(ين عظيمين: �هللا ��لشعب، () �لدين ��لتاgيخ، 
 �) �لدين  (� كلمة تخالف  �لبر�مج بحث  حتى ال يكوC في هذ[ 
ُتضعف (ثر[ في نفس صاحبه، �ال يكوC في �لمعلمين معلم ��حد 
يعمل على هذ[ �لمخالفة (� هذ� �إلضعاu، �ال يكوC فيها صفحة 
��حد- من تاgيخ (جنبي -مهما كاC هذ� �لتاgيخ- ,ال بعد (C نحيط 

______________________
� �لسامي �لفرنسي في سوgيا، �قد ُعيِّن  (١) �لكونت .�ماgتيل هو �لمفوَّ
بأgبعة �سبعين  �لمقالة  قبل نشر هذ[  بونسو،  �لمسيو  لَسَلفه،  َخَلفًا 

يومًا (مجاهد).
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بتاgيخ (متنا كله �نفقهه حق �لفقه، �(C تكو��g Cية هذ� �لتاgيخ 
 pُتشَر C)� ،يبعث �لفخر بمو�قفه �لظاهر- ��لتأثر بمآسيه �بأسلو
مصابيح  �لتاgيخ  نظر  في  منهم  يجعل  شرحاً  �لعلما%  عظمة  فيه 

لإلنسانية خالد- �ينقش (سما%هم على صفحاc قلبه.
*   *   *

هذ� ما (gجو (C تعنى به مجلة �لمعلمين ��لمعلماc، (نشر[ 
موجز�ً، �(gقب من �ألساتذ- �ألجال% �لقائمين عليها g(يهم فيه.

*   *   *
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نصائح لمن كاC يتعلم �لوطنية

نشرc سنة ١٩٣٣ (١)

 �(نا (تنا�� موضوعاً بالدsg ��لبحث، ال (شخاصاً بالسبا
 cخلقاً صالحاً �ال �سيلة لبلو �لغايا ���لمهاتر-. �ما كاC �لسبا
.ّلَل   �D, ,�D شتم �سّب �لكن  �لمر% ظافر�ً  صالحة، �ال يصبح 

�(ثبت.
. �لم يكن  ثم ,C �لنصيحة ,�D صدcg عن �إلخالP �لمجرَّ
مبعثها gهبة �ال gغبة (�هذ� ما نرجو �هللا (C يهبه لنا) فإنها ال تخر* 
فعلى   CD,� معقولة،  نافعة   Cتكو  C) ,ما  (مرين:  من  ��حد  عن 
�لعاقل قبولها شاكر�ً، �,ما (C يكوC �لناصح قد (خطأ في �جتها.[ 
,خالصه  على  صاحبها  �ُيشَكر  فُتَرّ.   CD,�  ،-gضا سيئة  فكانت 

��جتها.[.
�قد جعلت �لعنو�C >نصائح لمن كاC يتعلم �لوطنية< حتى 
�لذين   ،��لشّباC من طال� �غير طال على هؤال%  يبقى قاصر�ً 
ال نشك �ليوi في ,خالصهم �لكّنا نشك في صحة فهمهم معنى 

______________________
(١) في جريد- >(لف با%<، �قد �قُتطعت �لمقالة من صفحة �لجريد- فلم 

(عرu �ليوi ��لشهر �للذين ُنشرc فيهما (مجاهد).
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�لوطنية. �ال يلزi نصحنا لهم (C نكوC خير�ً منهم (� (عقل، ال، 
فما نريد �آلC) C نّدعي شيئاً من هذ�، �ما نريد ,ال �إلصالp ما 

�ستطعنا.
*   *   *

�يحسن بنا -قبل (C نتوغل في �لموضوC) -T نتسا%�: ما 
هي �لوطنية؟ (هي كل عمل ينفع �ألمة �يعو. على �لوطن بالخير 
��لفائد-، (i هي قاصر- على �النتسا� لحز� من �ألحز�� �على 

�لصياp ��لتهليل ��لهتاu؟
�لر() �أل�� نجد  �لرغم من صحة  تبد( مسألتنا: فعلى  هنا 
 sلنا� يقّر[  �لذ)  بيننا،   uلمعر�� هو  فسا.[-  -على  �لثاني   C)
بأفعالهم �,C لم يكن هنا� من يجر� على �لدفاT عنه �تأييد[، بل 
 Cيفهمو sلنا� C) ًبما سعو� ,لى �لبر�%- منه. غير (ننا ُنثبت َسَلفاg
�لوطنية هذ� �لفهم �لمقلو� بما نجد[ من �حتر�مهم ألناs ليس 
لهم من فضيلة ,ال �لسعي في ,غال� �لمدينة (� تسيير �لمظاهر-، 
(� تشقيق �لحناجر بالهتاu في كل مناسبة �في غير مناسبة. �يكفي 
(C ُيطَر. طالب (� ُيضَر� ,نساC حتى تغلق �لمدينة. �نحن ال نريد 
�لسكوc على طر. طالب ظلماً (� ضر� ,نساC �عتد�%، �لكننا 
,�D (غلقنا �لمدينة لمثل هذ� �لحا.� �لتافه فما�D نصنع ,�D �قع لنا 
من �لحو�.� ما فيه �gعة �جال�؟ �,�D كنت تطلق مدفعك على 

هر- فما�D تعمل ,�D عد� عليك �ألسد؟
هذ[ �أل�لى، فأنا (�ّ. لو �حتفظ ,خو�ننا بقوتهم ليوi �لحاجة 

�لم يضعو� �لسيف في موضع �لعصا.
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 Cمن (لو� Cلوطنية ليست تقتصر على هذ� �للو� C) :لثانية��
�لعمل، بل هي تتسع ألكبر منه فتشمل �لتجاg- ��لصناعة ��لعلم، 
بل gبما كاC �لمدsgّ على منبر[ ��لتلميذ على مقعد[ ��لتاجر في 
.كانه ��لصانع في مصنعه (كثَر �طنية من تلميذ يد�g. Tسه �يعطل 
مستقبله. لما�D؟ قا�: ليصيح في �لطرقاc �تكتب �سَمه �لجر�ئد! 
,لى طالبه خشية من شغبهم  يتو..   C) يريد  (ستاD ضعيف  �من 
عليه فيحّثهم على �إلضر�� ��لفوضى من ��g% ستاg، �صحفي 
 Cينفخها كما ُينَفخ بالو �) gيرّ�* جر�ئد[ فيختلق �ألخبا C) يريد

�لعيد!
,لى  مو�طن  كل  ينظر   C) �هي  �لثانية،  �لنصيحة  هي  هذ[ 
 C)  C�. فيها،  �لوطن  خدمة  ,لى  فيسعى  فيها،  هو  �لتي  �لنقطة 

يدعها فيضيع �تضيع (مته.
��لثالثة: (C �لوطنية ملك للناs (جمعين �بابها مفتوp على 
مصر�عيه لكل .�خل، ال كما هي �لحا� عندنا: محصوg- في فئة 
��حد- يكوC �لرجل �طنياً ,�D �نضو� تحت لو�ئها، �,ال فال ُيَعّد 
,ال gجعياً خائناً مهما كاC له في خدمة �لوطن من مو�قف حميد- 

�(عما� مجيد-!
 �للشا  zيجو فليس  �لوطنية،  قبل   uلشر�  C) ��لر�بعة: 
�لناشئ (C ينحط عن منزلته �لشريفة �يأتي ما ال يأتلف مع �ألخال� 
�لفاضلة، �لو كاC في Dلك نجاp �لقضية �لوطنية. �ليس في هذ� 
شي% من �ألنانية (� حب �لذ�c، �,نما هو �لو�جب، ,C, D �ألمة 
 cخسر �D, تسعى ,لى غايتها، (ما C) لشريفة تستطيع في كل ساعة�
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�ألمة (خالقها فقد خسرc كل شي%.
��لخامسة: (C ال يلجأ �لشّباC �لذين يتعلموC �لوطنية -في 
�لدفاT عن �طنيتهم- ,لى طر� �لسبا� ��لشتائم، �(C ال َيَدعو� 
بهم من  فينتقم  ,ليه يستغل جر(تهم عليها   Cينتسبو �لذ)   ��لحز
(C من  يسّبونهم �يشتمونهم. �ليعلمو�  ,ليهم  بهم  (عد�ئه �يبعث 
تصدg عنه �لبذ�%- ال يحّقر �لناs، �,نما يحقر نفسه �يد� على 

قلة تربيته ��نحطا� (خالقه.
 Cكا �Dفإ �لعلم قبل كل شي%،  �لوطنية هي   C) ��لسا.سة: 
�لعلم  لتحصيل  فليسَعو�  حقاً  للوطن   Cُيخلصو  Cإلخو�� هؤال% 
 Tجاًال (�لي علم ��ّطالg صبحو�) �D, لتعمق في �لثقافة، حتى��
�كاC لهم مو�هب سامية َسّد�� هذ� �لفر� �لذ) نحسه �ليوi في 
كر�سي �لزعامة �لوطنية �لصحيحة، ��ستطاعو� (C ينهضو� ببال.هم 

,لى �لمكانة �لتي تتطلبها.
*   *   *

 C) فإننا ال نحب  ،gلغر�� ,لى  َمَرّ. (.��ئنا كلها   C,� ،هذ�
نز�� نحسب (C كل صفة حسنة هي  نعترu لعد�نا بشي%، �ال 
عن   iننا�  cللغا� (�سع  لغتنا   C) فنعتقد  لغيرنا؛  سيئة  �كل  لنا 
توسيعها ��لسير بها في طريق �لتقدi كما يفعل �لفرنجة بلغاتهم، 
�(C حضاgتنا (عظم �لحضاc�g �ال نسعى إلعا.تها... ,لى �خر ما 
هنالك مما ال يتسع له �ستطر�. في مقا� صغير، �نتجا�z بذلك 
�لغر�g حدَّ �لعصبية �لقومية ,لى �لعصبية �لحزبية، فننظر ,لى كل 
شخص من �ألحز�� �ألخر� �لتي ال تقو� بقولنا َنَظَرنا ,لى gجل 
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 C) لكما�، �نحسب� cلنقص �تبر( من صفا� cقد �ستكمل صفا
�لقضية �لوطنية ال تنهض ,ال على عاتق �لحز� �لذ) نحن منه... 
مظاهر  من  مظهر�ً  ,ال   ،gالحتكا� �طنية  �لوطنية،  هذ[  �ليست 
 iيو عنها   uالنصر�� من  بد  �ال  �لعامة،  �لسوّية  في  �النحطا� 
�لناs معنى �لوطنية �لصحيحة، �هذ�  ترتقي هذ[ �لسوية �يفهم 

يوiٌ ما (حسبه بعيد�ً.
�ليسمح �لقر�% (C نعيد عليهم قولنا: ,ننا ال نتعر� في هذ[ 
�لكلمة ألشخاP، �,نما نبّشر بمذهب �طني جديد يخّلصنا من 

هذ[ �لوطنية �لمحتَكر-. �ال (قو� �آلC (كثر من هذ�.
*   *   *
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عند �لحال�
نشرc في .مشق سنة ١٩٣٣ (١)

 gلنها� �لحال�، �تخيَّرc �خر ساعة من  ,لى  Dهبت (مس 
(.خل   C) �لمكاC، فوجدc عند[ شاباً، �كرهت  لي  كي يخلو 
�لكن   ،Tبالرجو فهممت   ،gلالنتظا  sِلنا� (كرُ[  �(نا  فأنظر[، 
 C) فقد (�شك iخل، لن يلبث حتى يقو.� :C) لحّال� (�مأ ,لّي�

ينتهي. فدخلت.
َقذ�له �ِعذ�g[ �سالفته   Cنتهى حقاً، �كا� قد   ��لشا  Cكا�
فة(٢)، �كاC �جهه كالمر�-  لة ُمصفَّ مقصوصة، �كانت ُجّمته ُمَرجَّ
�لصقيلة ما فيه -��لحمد هللا- (ثر من لحية (� شاgبين! فما باله ال 
يز�� قاعد�ً على �لكرسي؟ �ما�D تر� �لحال� صانعاً به بعُد؟ ثم 
�طمأننت �قلت: قد �نتهى �,نه لقائم، �قعدg) cقبه، فلم َيُرْعني 
ينكر  نفشاً، �هو ساكت ال  فينفشه  ُيقبل على شعر[  �لحال�  ,ال 

______________________
(١) �ستخرجت هذ[ �لمقالة من كتا� >في بال. �لعر�< �عليها �لسنة �لتي 
نشرc فيها، �لم (علم في () مجلة (� جريد- �في () يوi (� شهر 

ُنشرc (مجاهد).
 ،s)ما نبت على �لخد من �للحية، ��لَقذ�� شعر (على �لر g(٢) �لِعذ�

��لجمة هي �لشعر �لمجتمع في مقدمة �لر(s (مجاهد).
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عليه، فقلت: لعله قد بد� له فأحب (C يقصر من هذ� �لشعر، �لن 
يطو� (مد هذ� �لتقصير، �,ني منتظر.

��نتظرc ��لحال� ماٍ� في عمله، حتى ,�D تم �لنفش غد� 
هذ�   Cكا كيف  فعجبت   ،Tفر�  c�D شجر-ٌ  s)g صاحبنا  على 
(بَد  g(سه  على  يحمل   D, له  �gثيت  مستقر�ً،  فاً  مصفَّ كله  �لشعر 

�لدهر هذ� �لحمل �لثقيل، �(عجبني منه (C يزمع �لخالP منه.
C) cg يفعل، بل (شاg ,لى �لحال�  �لكنه لم يقّصه كما قدَّ
فعمد ,لى هناc سو.�% -ال ��هللا ما عرفتها من قبل �سّني سّني!- 
�لناg حتى �حمّرc، ثم (.ناها منه، فأشفقت (C يصيبه  فأ.خلها 
منها (�D، ثم فكرc فقلت: لعله مريض يكتو)، �قديماً قالت 
�لعر�: >�خر �لد��% �لَكّي<. �نظرc فإ�D هو يقبض على شعر[ 
بإحد� هناته تلك �يدير[ عليها، ثم يستّلها منه �ستالًال، ثم يفعل 
مثل Dلك، �(نا (عجب منه. حتى �نتهى، فإ�D صاحبنا قد عا. َجْعَد 
�لشعر �قد كاC َسْبطاً، فقلت: ,ّنا هللا! gجل (صله من �لبربر فهو 

يجب (C يتشبه بأصله، ��لتمست له �لمعاDير.
 gحسبته قد �نتهى �ظننت (نه قائم، �لكنه لم يقم بل (شا�
,لى �لحال�، فضمخ g(سه بما% >كلونية< �(قبل فسّرَحه تسريحاً، 
ه بدهن �ستخرجه من ُحّق صغير، فصاg لر(سه �ميض  �عا. فمسَّ
�لمعاC، فقلت: �لحمد هللا، قد �نتهى. �نزعت عني طربوشي، 
ثم (عدته ,لى g(سي حين لم يقم، �لبثت (نتظر، �جا% �لحال� 
 T ة(١) فوضع فيها g(سه �شّدها من حوله شد�ً، فقلت: ُمَصدَّ بُكمَّ

______________________
(١) �لكمة غطا% يحتو) �لر(s، كالقلنسو- (� �لطاقية (مجاهد).
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متألم فهو يخفف من صد�عه.
ينتِش  ,لى حاجبيه فجعل  �لملقط، �عمد  �لحال�  ثم (خذ 
بالنظر، عّل عينه تقع على  له �(ُلّح عليه  نتشاً، �(نا (gثي  منهما 
عيني فأبذ� له عوني �نصرتي، فإC هذ� �لحال� ال يكا. يرحمه! 
عليه،  �(بقى  عنه  فعفا  gحمٌة  �لحالَ�  (.gَكت  ثم  يبصرني.  فال 
فنظرc فإ�D حاجبا[ خّطاC كأنهما ُخّطا بقلم، فقلت: سبحاC �هللا! 
() فتا- ُتعطى مثل هذين �لحاجبين ثم ال تنز� �gضيًة عن سنين 

من عمرها؟!
ُكبَّة، (خذ منها خيطاً  �فتح �لحال� خريطة فاستخر* منها 
ه بين (صابعه �جعل في �سطه فرجة تضيق �تتسع كلما شّدها  َلفَّ
(� (gخاها، �(َمرَّ هذ� �لخيَط على �جهه ��جُهه يتمّعر �ُيخيَّل ,لّي 
(نه يقاسي (لماً شديد�ً، ثم َكفَّ عنه، فال ��هللا ما تر� في جبينه 

zََغبة(١) ,ال �جتّثها هذ� �لخيط.
 C) به ,ال  ما يذهب  يبَق في �جهه  �نتهى، �لم  قد  فقلت: 
 Cألنف! �لكن سرعا� Tكباغي �لجما� بجد Cنفه، فيكو) Cيكو
�لحال� يدلك �جهه .لكاً  �نتهى، �g(يت  (نه  ما خا� ظني في 
�يقرصه قرصاً، فقلت: ال حو� �ال قو- ,ال باهللا، قد ُجنَّ �لرجل، 
�,ال فما�D يكوC هذ� �لقرP من �لِحالقة؟ ثم كّف، فنظرc في 
��لتفكير  �لنظر  �(نعمت  �لخجل،  حمر-  عليه   �Dفإ  ��لشا �جه 
 ،Pلَقْر�� �لدلك  حمر-   �) ��لحيا-  �لصحة  حمر-  (نها  فعلمت 

______________________
كذلك)  �لريش  من  (�هي  منه  .قيق  صغير  كل  �لشعر  من  �لزغبة   (١)

(مجاهد).
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فألتزمه �(هّنئه على هذ� �الختر�T: يصيب  ,ليه   iقو)  C) فهممت 
!Pلصحَة بالغذ�% �بالرياضة �يصيبها هو بالدلك �بالقر� sُلنا�

,لى �لحال� �هو يصبغ  ثم تخاDلت �gحت (نظر مشد�هاً 
�جهه باألبيض ��ألحمر، �g(يتني ال (طيق �حتما� هذ� منه -�(نا 
�كيف  هو  ينكر[  ال  كيف  �عجبت  يفعلنه-   C) �لنسا%  من  (كر[ 
,لى   gشا) بل  ينكر شيئاً،  لم  ُيعاَمل كامر(-! �لكنه   C) ُيغضبه  ال 
 cفتيا تفعل  كما  شفتيه  به  فمّس  حمر�%  بإصبع  فجا%  �لحال�، 

�لسينما سو�ً% بسو�%!
�لسو�  في  فجلت  �قمت  هذ�،  بعد  �لمكث  (ستطع  فلم 

جولة، ثم عدc لّما فا�g �لكرسي.
*   *   *

 sكيف (صفه؟ �لو (نت عرضته على �لنا (g.) بعد، فما�
بزينته تلك ما عرفو� (gجل هو (� �مر(-! ثم كانت �لطامة �لكبر�، 

فقد �قتر� مني �لشا� يسلم علّي �يزعم (نني (عرفه.
قلت: (نا (عرفك؟ ال، (��g مخطئاً.

قا�: كيف؟ (نا تلميذ� منذ كذ� سنين في مدgسة كذ�، �(نا 
�ليوi معّلم.

قلت: (نت معلم؟!
cْ مني صرخة تعجب �لم (ُجب. �َندَّ

*   *   *
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�ألستاD شفيق جبر) ��لوظيفة
نشرc سنة ١٩٣٤ (١)

 ،�.zمن �لَفَر iيت (كر)g قا� �بن ُهَبير-: ما
هجاني (مير�ً، �مدحني معز�ًال!

�لذين  (�لئك   �))  Dألستا� (صدقا%  على   Cكا فقد  �بعد، 
يتظاهر�C بهذ[ �لصد�قة، ��لذين طالما فخر�� بها �طالما (فا.�� 
منها) (C يكتبو� عنه �يصفو� للناs (.به، ال علينا نحن �لذين لم 
يكن بيننا �بين �ألستاD ,ال �لصلة �لرسمية؛ من حيث كاg Cئيساً 
�البتد�ئية،  �لقر�ية   sgلمد�� معلمي  من  �كّنا   ugلمعا�  Cلديو�
من  �نحن  �ألكابر  ُقّو�.[  من  قائد  هو  من حيث  �أل.�؛  �صلة 

جنو.[ �ألصاغر.
______________________

 ١٩٣٤ Cألحد ٨ نيسا� iهذ[ �لمقالة في جريد- >(لف با%< يو c(١) ُنشر
(٢٣ D) �لحجة ١٣٥٢)، �على (صلها �لمحفو± تعليق بخط جد) 
فلمحت  �لد�gجة،  على  �zكية  من  �تيًا  "كنت  فيه:  قا�  �هللا  gحمه 
�ألستاD يسير �حد[ في شاTg بغد�. في حر �لظهير-، فعكفت على 
بها  (غضبُت  �لتي  �لكلمة  هذ[  فكتبت  Dهبت  ثم  (مر[،  في  �لتفكير 
علّي gجا� �لمعا�z� ."ugكية هي �لقرية �لتي .sgّ علي �لطنطا�) 
في مدgستها في تلك �لسنة، �(خباg[ فيها في (�� �لجز% �لثالث من 

>�لذكرياc< (مجاهد).
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�,�D كاC قبل �ليوi ما يمنعني من �لثنا% على �ألستاD ��لتحد� 
عن (.به، �,�D كاC قبل �ليوi ما يحفزني ,لى نقد �ثاg[ ��إليغا� في 
هذ� �لنقد حتى (جا�z به حدَّ �لنقد، �,�D كانت عز- �لنفس �خشية 
 Cكا �D, ...(لهما sكر[ �لنا) ُيَظّن بي �لَمَلق ��لتزلف (�(نا من C)
�لوفا%   Cفإ �لنقد،  ,لى  �لثنا% �ساقني  �ليوi من  قبل  ما منعي  هذ� 
 iفأطيل �لكال Dألستا� ���لحق يوجباC علّي �ليوC) i (تكلم عن (.

�ال (تحر* من �لثنا%.
 Cصدقا% �ناقمو)� iلجبر) >�لموظف �لكبير< خصو Cكا �D,�
عليه ��gضوC عنه، فما لجبر) >�أل.يب �لكبير< خصم �ال عليه 
ناقم، ,ال (C تكوC خصومة (.بية في �لظاهر �مرّ.ها ,لى �لوظيفة 
�ما يتصل بالوظيفة. �قد Dهبت تلك �لوظيفة �Dهبت معها تلك 
 ��لخصوماc، �(صبح من �لو�جب على كل من يمتُّ ,لى �أل.
 Tبانقطا �بصلة (C يهّنئ �ألستاD بانقطاعه ,لى �أل.�، �يهنئ �أل.
�ألستاD ,ليه �نجاته من هذ[ �لوظيفة �لتي كانت - مذ كانت- َبِلّية 
,لى  سبيَلهم  معتِرضًة  �عو�طفهم،  (فكاgَهم  ُمَقيِّد-ً  �أل.با%،  على 
 cفُطر� له  ُخلقت  ما  ,لى غير  �لسامية  نفوَسهم  �لخلو.، صاgِفًة 

عليه.
�لموظفين  على  �مصيبة   ً�%zْgُ  Cيكو قد  �لوظيفة   ��Dها
�لذين ال يرتفعوC عن سو�. �لناs ,ال على قو�ئم �لكرسي، (ما 
�لموظفوC �لذين ترفعهم نفوسهم �مو�هبهم ��ثاgهم فال يزيدهم 
 Cفعة �ُسُمّو�ً. �قد خسر �لمتنبي �لوظيفة �لتي كاgِ َفْقُد �لوظيفة ,ال
يحلم بها، �لكنه gبح �لخلو. على �لدهر ��لجلوs على عر¢ 
�لشعر (لف سنة. �قد �نتهت (ياi حافظ ,بر�هيم في �لوظيفة، �لكنه 
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بد( في �لشعر (ياiَ �لشبا� من جديد.
 Cيقولو sمهما يكن من (مر �لوظيفة، فإنها ال تجعل �لنا�
عن صاحبها: هذ� مؤلف >خطط �لشاi< �هذ� مؤلف >�لجاحظ< 
�>�لمتنبي<... �لو كاC صاحبها �zير�ً (� gئيس .يو�C(١). �قد نسي 
�لتاgيخ (� كا. ينسى ملو� �ليوناC �كباg موظفيها، �لكنه لن ينسى 
تيوفيل  يقو�  -كما  �لتاgيخ  نسي  �قد   ،sهومير� �لشّحا.  (بد�ً 
عشر،  �لر�بع  لويس  �ألكبر  �لملك  تا*  في  �لتي  �لآللئ  كويته- 

َقع �لتي في حذ�% كوgنيل! �لكنه لم ينَس �لرُّ
 ��أل. على  �ليعكف  باًال،  �ليهد(   Dألستا� سيد)  فليهنأ 
ما  به  َفْلَيْلُه  (ُْلِهيَّة   ��أل. ير�   i�. �ما  �لخالدين.  سبيل   �فاأل.
شا% (C يلهو. �لكنا -على g(ينا- ال نر�[ َلْهو�ً (بد�ً، �ال نر� َلْهَو 
�ألستاD ,ال �لِجّد كل �لجد. �,�D كاC شعر جبر) �(.� جبر) هو 
ما يسميه �ألستاD جبر) لهو�ً، فما خالفنا مع �ألستاD ,ال خالفاً 

في �للفظ!(١)
*   *   *

______________________
(١) �لكتاباC �ألخير�C لشفيق جبر)، (ما �أل�� (خطط �لشاi) فهو لمحمد 
 ،cفي �قت من �أل�قا ugكر. علي. �كالهما كانت له صلة بالمعا
فقد �لي كر. علي �g�z- �لمعاug مرتين �عمل شفيق جبر) gئيسًا 

لديو�نها (مجاهد).
(ستبعد من   C) ماّ.ته-   gللنشر �(ختا  ��لكتا (ُِعّد هذ�  (c.g -�(نا   (٢)
 �) (هميتها  Dهبت  عابر-  بحا.ثة  مرتبطًا   Cكا ما  �لقديمة   cلمقاال�
بمناسبة محد�.- (فقدتها �ألياiُ قيمَتها. �لعل هذ[ �لمقالة �لقصير- من 
هذ� �لنوT، لكن (مرين شّجعاني على ضمها ,لى �لكتا�؛ (�لهما = 



٢٩٩

هذ� �ما نريد (C نصف (.� جبر) في هذ[ �لكلمة �لوجيز-، 
�لكنا نريد (C نقو� على s��g �ألشها.، ال عن gغبة �ال عن 
�لمدقِّق،  ��لباحث  �لكبير،  �لشاعر  جبر)   Dألستا�  Cبأ gهبة: 
للعربية،  �لوفّي  ��لعربي  �لتحليلية،  �لوصفية  بالَمر�ثي  ��لمنفر. 
من  �.ُُنّو�ً   ��أل. في  ُسُمّو�ً  ,ال  �لوظيفة  َفْقُد  يزيد[   C) يمكن  ال 
�لخلو.... بل ,C �ألستاD جبر) ُمذ (ُغلق .�Cَ �سمه سجلُّ �لوظيفة 

قد ُفتَِح السمه سجلُّ �لخلو..
*   *   *

______________________
علي   cصفا (ظهر  من  ��حد-  عن  ��ضحًا  صريحًا  تعبير�ً  فيها   C)   =
�الستقامة  ُخُلق  يظهر  �معها  �لوفا%،  �هي  �هللا،  gحمه  �لطنطا�) 
�لبّينة كذلك.  �لتزلف ��لنفا�، �كلها من صفاته  ��لصد� �كر�هية 
فيما  قر(تم  �قد  لجبر)،   uإلنصا�  �با من  فهو  �آلخر  �ألمر  (ما 
مضى من هذ� �لكتا� gسالة >�أل.� �لقومي< �لتي نشرها جد) سنة 
(لقاها شفيق   cعلى محاضر�  ً�.g نشرها ,نما  (نه  ١٩٣٠، �علمتم 
 �جبر) في مدgسة �آل.�� �لعليا في تلك �لسنة ��صف فيها �أل.
ل في >�لذكرياc< (�لحلقة ٥٥ في  بأنه >(لهيَّة< شريفة. هذ� كله مفصَّ
�لجز% �لثاني)، �في تلك �لحلقة شهد للرجل بأنه ما جا�z بمذهبه 
هذ� (C يلقيه على �لطال� بلسانه، ثم حمل على من جعل Dلك مذهبًا 
يعيش له فقا�: "لقد (نكرنا على (ستاDنا شفيق جبر) ألنه قا� (قوًال) 
,C �أل.� (ُلهّية شريفة، فكيف ال ننكر على من جعله (فعًال) ُ(لهية 
 .(٢٢٩/٢ :cلذكريا�) "لكنها ليست شريفة �ال عفيفة �ال نظيفة؟�
 C) ثمين يستحق iتلك (�بعد[ كال cلك ما قاله في حلقة �لذكرياD
ُيكَتب بما% �لذهب فاقر��[)، �هنا شها.- (خر� تزيد �لرجل ,نصافًا، 

�لعل فيها خاتمة �لقو� في هذ[ �لمسألة (مجاهد).



٣٠٠

,C في هذ� لعبر-
نشرc سنة ١٩٣٤ (١)

قر( �لناs في �لجر�ئد منذ (ياi خبر�ً �gتابو� فيه �شّكو� في 
فيه   ��gقع حا�� (نه  لهم  بد�  فلما  تصديقه،  في  �تر..��  �قوعه 
مجيد-،  (سر-   Cفتيا من  فتى   C) قر���  ��gتاعو�!  منه  �عجبو� 
معر�فة بالدين ��لشرu، سأ� (با[ شيئاً فمنعه ,ّيا[، فقا� له كلمة 
فرّ.ها عليه، فخاطبه باللغة �لتي ليس لها gّ.، لغة �لرصاP! (طلق 
 gقّد� �عليه مسدسه ما يريد ,ال قتله، �لكن �هللا سّلم، �نجا �أل

.gهللا له �لحيا-، �هللا �لحمد على ما قّد�
 Cندّ� على مكا C) نمّر بهذ[ �لحا.ثة من غير C) ليس لنا�
َقْولة  �هللا(٢) يحّب  (C �ألمير شفا[  منها. �ليس عندنا شك  �لعبر- 
�لحق �يحب (C يسمعها له (� عليه، �يْؤثر ما في بيانها من مصلحة 

�ألمة على ما في كتمانها من سر�g نفسه ��gحة باله.
�لفتى  هذ�  نشأ-  في  هو  ,نما  �لقصة  هذ[  في  �لعبر-   Cمكا�

______________________
 c(١) (خذتها عن (صل مخطو� �عليه سنة نشرها، �لم (علم (ين نشر

�ال متى نشرc على �لتفصيل (مجاهد).
.g.(٢) هو �ألمير سعيد �لجز�ئر)، حفيد �ألمير عبد �لقا



٣٠١

�طريقة تعليمه �(سلو� تربيته، فلو (C (با[ سّلمه ,لى ُمَر�ٍّ مسلم 
�نّشأ[ نشأ- ,سالمية �بعث به ,لى مد�sg ,سالمية لما g(� منه ما 
g(�، �لكاC َيَوّ. (C ُتقطع يمينه قبل (C يسّد. بها �لمسدsَ ,لى 
(بيه، ألC من ��جباc �لمسلم (C يعرu لصاحب �لفضل   gصد
 Cإلحسا�� (بويه  بِّر  في  يمعن   C)� خير�ً،  بالخير  �يجزيه  فضله 
,ليهما، �ألC على �لمسلم (C ينفض يديه من �لدنيا كلها �ُيعر� 
عنها ,�D حالت بينه �بين بّر ��لديه، �ألC �لما� ال قيمة له في نظر 

�لمسلم بجنب حق (بويه عليه �,حسانهما ,ليه.
-سامحه  �ألمير  �لكن  سيرته،  �هذ[  �لمسلم  (خال�  هذ[ 
�هللا- لم يخَتْر لولد[ َمن ينّشئه عليها �يأخذ[ بها، ��ثر (C يبعث 
به ,لى من يفتنه عن .ينه �يغلبه على عاطفته، ففعلو�، �(عا.�[ 
,ليه عد��ً بيد[ �لمسدs! ينتزT �لولد بيد[ حيا- (بيه �ال يتر.. �ال 
يضطر�، ألC َمن عّلمه �gّبا[ نزT من نفسه عاطفة �البن، �خشية 

(١)!Cفة �إلنسا)g� ،لمؤمن�
*   *   *

فيا قومنا، �عتبر�� ��ختا��g أل�ال.كم خير �لمرّبين �(فضل 
�لمعلمين، ��علمو� (C �هللا سائلكم عنهم �(نه مجاzيكم بأعمالهم، 
فإC (حسنتم �الختياg �حفظتم �صّية �لدين كاC جز��كم َهنا%- في 
,لى  �لدنيا �سّلمتم (�ال.كم  �ثرتم   C,� ،لدنيا �سعا.- عند �هللا�
من يفسد عليهم عقائدهم �(خالقهم كاC جز��كم شقا% في �لدنيا 

�عذ�باً في �آلخر-!
______________________

(١) .sgّ �ألمير سعيد �بَنه في مد�sg �لنصا�g ��لمبشرين.



٣٠٢

 gبالنا �يتبّر.  بالسّم  يتد���  من   sلنا� (حمق   C) ��علمو� 
�لذئب!  شاته  على  يأتمن  من  منه  �(حمق  �لعد�،  ,لى  �يطمئّن 
يتبع  بدينه �ال  يكفر  �بنه لمن  يسّلم  �لرجل  �(حمق منهم جميعاً 

مّلته.
ُيطلق   C) قبل  �لفتى،   sنبهكم مسد �نتبهو�، فقد  يا قومنا 
بعدها  ينفع  �لتي ال  �لرصاصَة  �لمد�sg �ألجنبية  ناشئة  ِمن  غيُر[ 

�نتبا[!
*   *   *



٣٠٣

قصة gمزية

�gقة �لخمسين

نشرc سنة ١٩٣٥ (١) 

 >(gلسو�  uلمصر�< في   iلعا� �لصند��   cُساكنا فتحت 
 c��D من  >�gقة<   �Dفإ عليهن،   i.لقا� هذ�  َمْن   Cَينظر عيوَنهّن 
�>مزقتها<  �أل.��%  حطمتها  قد  مريضة  سوgية،  لير-  �لخمسين 
َغْشية، فدنا  �لصند�� حتى (خذتها  �آلالi، فلم تكد تستقر في 
يعاشر   Cليها ��نفجر ضاحكاً... �كا, فنظر   (٢)�منها قر¢ مثقو

ْبَية (بد�ً �يشاgكهم في (لعابهم فجعله Dلك شاطر�ً خبيثاً. �لصِّ
شيخ  >مجيد)<  فيهم   Cكا� �لحاضرين،  ضحكه  �سا% 
�قوg(٣)، �عتز� �لناs منذ عامين �ثنين �تر� �لمجتمع �لبث يذكر 

______________________
(١) في >�لجزير-< بتاgيخ ١٩٣٥/١/١٥ (٩ شو�� ١٣٥٣).

(٢) �لقر¢ �لذ) سّكته سلطة �النتد�� �لفرنسية سنة ١٩٣٣ كاC مثقوبًا 
في �سطه (مجاهد).

,لى �قت   sلنا� (يد)  في  بقيت شائعة  عثمانية  >�لمجيد)< عملة   (٣)
قريب من �قت نشر هذ[ �لمقالة، ��لظاهر من سياقها (نه (لغي قبل 
نشرها بسنتين. �كاC يعا.� عشرين قرشًا، �gبما ُصرu بخمسة = 



٣٠٤

(يامه �لخالياc، (ياi كاC له �لحو� ��لطو�، �ُيعجب كيف Dهب 
�بنه >نصف �لمجيد)< ,لى باgيس فعا. منها ببّز- غير بزته �طابع غير 

طابعه، فلم يلبث (C غلبه على مكانه ��ّ.عى (نه ��gثه في (gضه.
فسكن  �يقّرعه،  يلومه  �لصبي  لذلك  �لشيخ،  هذ�  ��نبر� 
�لقر¢ �هد(، فقا� له: �يل لك (يها �لولد �لخبيث! (تهز( بهذ[ 
�لعجوz �لمسكينة �(نت تعلم (نها تعد� خمسة �الu من مثلك؟ 
قر(   �(نت (حمق مغر�g كشا  i) ِحْلُمها �كرمها؟  منها   � َغرَّ  i)
 C) كتب مقالتين في جريد-، فلم يعد يقنعه ,ال� �كتاباً في �أل.
 �يكوC (�� (.يب في �لبلد، فإg �D(� �لناs يعّظموC شيوª �أل.
 gله، ُجّن جنونه �طا Cبه هو �ال يأبهو Cُيِجّلونهم، �ال يحفلو�
ع بهم،  صو�به، فأقبل على هؤال% �لشيوª يسّبهم �ينتقصهم �ُيَسمِّ
 C) لو هو عقل لقر( مثل ما قر��� �عمل مثل ما عملو�، ثم طمع�

ُيعظَّم كما ُعظِّمو�.
(�gبة حديثاً، �هو  قدi من  >فرنك<  �لحاضرين  في   Cكا�
�يمّر  �يهّز عطفيه  ثيابه  في  ينظر  تكلم  كلما  يفتأ  متأنّق ال   �شا
�لمشَط في شعر[، فتنحنح على �لطريقة �لحديثة �قا�: ال تسمعو� 

ما يقو�، ,نه gجعي، (�كد لكم (نه gجعي.
______________________

لير-.  �ُخمس  Dهبية  لير-  gبع  بين  كانت  قيمته   C)  () �عشرين،    =
 Cي كذلك نسبة ,لى �لسلطا ��سمه �ألصلي >�لريا� �لمجيد)<، ُسمِّ
 sعبد �لمجيد �لذ) ضربه سنة ١٨٤٤ (١٢٦٠هـ)، ثم �ختصر[ �لنا
,لى >�لمجيد)< فحسب، �gغم (C �لسالطين �لالحقين .��مو� على 
�على   sلنا�  CهاD) في  بقي  �أل��  �السم   C) ,ال  بأسمائهم  ضربه 

(لسنتهم بال تغيير (مجاهد).



٣٠٥

- (نا gجعي؟
- نعم، (نت. ,نك تعو. بنا ,لى �لقر�C �لوسطى!

- يا للتقليد �ألعوC, !g صاحبكم ال يدg) ما�D يقو�.
- بلى، C, .(g.) �لقر�C �لوسطى هي �لجهل �هي �لتعصب 

.iهي �لظال�
- ��D في (�gبا، (ما في �لشر� �إلسالمي فهي �لعلم �هي 

.gهي �لنو� -gلحضا�
*   *   *

�سكتو� جميعاً ألC �لوgقة �لعجوz قد حشرجت �تالحقت 
(نفاسها، فحّفو� بها ��جمين لر�عة �الحتضاg �جال� �لموc، ثم 
(.gكتها قو- فرفعت g(سها �شكرc لهّن ما صنعن بها، فقا� لها 

>�لمجيد)<: من (ين (نت يا (ختا[؟ �ما هو شأنك؟
فهمهمت(١)، ثم (نشأc تقّص حديثها بصوc خافت. قالت: 
عنصر�ً  مني   iألكر �,نكم  مزهّو-،  �ال  متكّبر-  �هللا  بحمد  لست 
لقد   .cلمخلوقا�  gغما من  ��حد-  ,ال  (نا  �ما  محتد�ً،  �(سمى 
عا.ية  عنها  �تدفع  شجرتها  على  تحنو  شجر-  قشر-  (مي  كانت 
 sلَحّر ��لَقّر(٢) �لفح �لريح ��هج �لشمس، �كانت ُتظهر للنا�
 .-gينة مستعاz بّر�� �ال �حقيقتها، فال تخدعهم عن نفسها بثو

______________________
(١) �لهمهمة هي �لكالi �لخفي.

(٢) �لقر -بفتح �لقاu �بالضم- �لبر.، �لكنهم (�جبو� �لفتح مع >�لَحر< 
للمشاكلة (مجاهد).



٣٠٦

تطيع   ،-gّبا بنت  تكوC عليه  ما  ,لى جانبها على (حسن   cُنشأ�
��لدتها �تحافظ على هنا%تها �تسرT في تلبية (مرها، �لبثنا على 
قا، ثم كاC �ليوi �لذ) لست  Dلك حقبة من �لدهر حتى قيل لن يتفرَّ
(نسا[، فما �gعنا ,ال جنس من �لوحش من (شّدها �(ضر�ها، ما 
 Cيته من قبل �ال سمعت به �ال هو بالذئب �ال هو بالضبع، فإ)g
 ��لذئب ال يعد� على �لفريسة ,ال ,�D عضه �لجوT بنابه ثم ال يقر
 (gما هذ� �لوحش �لضا) ،%ال يمسنا بسو� c�.منا معشر �لجما
 ،Cَشبعا� فيفترs جائعاً   (Cإلنسا� (نه يسّمى  بعُد  (�لذ) علمت 
 ،Pصاg� .�gبا� Dمن حديد �فوال �بأنيا �يفترs كل شي% 

.Cبها �لبحر، �يأكل بها (خا[ �إلنسا �يقضم بها �لصخر �يشر
(قو�: جا%نا gجا� بأيديهم �لمعا��، فنزلو� بها علينا قطعاً 
قطعاً �كسر�ً كسر�ً، فُقتلت (مي �لمسكينة مع من قتل �ُحملُت (نا 
(سير-، فما �zلو� يجّربوC بي �لوسائل �يسلكوC معي سبيل �للين 
�سبيل �لشد-، يسقونني �لما% �يعرضونني على �لناg، حتى لنت 
فأ�Dبوني �(خرجوني شيئاً  لهم �خرجت من شدتي �عصّبيتي، 
�خر (نكرc معه نفسي �(صلي، �قالو� لي: (نت �ليوg� iقة من 
(ّمة �لو�g �لست ِقْشر- من (مة �لِقْشر! �هذ� .(بهم (بد�ً ,�D غلبو� 
(مة ضعيفة، ال ينفّكوC يزينوC لها جديدهم �يزّهد�نها في قديمها 
به  �منو�   �D, ناشئتها �صغاgها، حتى   �قلو �يغرسوD Cلك في 
��ستيقنته (نفسهم سلخوهم من (صلهم �(خرجوهم من جلو.هم 
�عا.�� بهم (مة من �لشياطين، ال هم منها �ال هي منهم، �لكنهم 

يفكر�C بر��سها �يمشوC بأقد�مها.
ما  على  حزينة  باكية  �لليالي  من  (حييت  كم   (g.) لست 



٣٠٧

خسرc من (صلي �لغتي �.يني، �لكن حين لم يعد ينفع �لبكا%، 
فاستسلمت للقدg �خضعت لمشيئة �هللا. �لما g(�� (ني ثابتة على 
�gقّيتي ال (حا�� �لخر�* عنها ��النسالª منها (نعمو� علّي بهذ� 
�لثو� �لمبرَقش �هذ[ �لتز��يق، �قالو� لي: قد جعلنا� بخمسين 
 sلنا� في  ��نشر)   �gأل� في  فسير)  �لذهبية،   cلجنيها� من 
�لخمسين جنيهاً. قلت: �لكنهم  باسم هذ[  �لوكالة �تكلمي  هذ[ 
بخمسين  �كيلة  (نني  (ّ.عي  فكيف  يفوضوني،  �لم  يوكلوني  لم 
Dهباً، �(نا �خمسوC من مثلي بقر¢! قالو�: َعّد) عن هذ�، فما 
 C) تسمعي فتطيعي، �لئن فاتك C) هو من شأنك �ما عليك ,ال
نفساً �سير) على  يكوD �%�g� Cهب فإ�g� C%� جيشاً، فقّر) 

بركاc �هللا!(١)
______________________

(١) في �لماضي تعامل �لناs في �لوالياc �لعثمانية باللير�c �لذهبية، 
�قد (صدg �لعثمانيوC بعض �إلصد�c�g �لنقدية �لوgقية �لتي لم تلَق 
��gجًا بين �لناg ،sغم (نها كانت مغطا- بالذهب بنسبة مئتين بالمئة 
(ثنا%  �في  �لطلب.  عند  �لذهبية   cباللير�  (gلفو� لالستبد��  �قابلة 
�لحر� �لعالمية �أل�لى �مع �النهياg �لعسكر) ��القتصا.) للد�لة 
(بطل �التحا.يوC �لتعامل بالذهب �فرضو� �لنقد �لوgقي غير �لمغطى، 
�لتي  �لذهبية  بالعملة  �لتعامل  على  �(صر��  منه  تهّربو�   sلنا� لكن 
 Cلفرنسيو� gيا (صدgيا. �لطلب. �بعد �حتال� سو.z� قيمتها مع c.�z
�لذهب،  �لفرنسية �ليس من   cلفرنكا� عمالg� cقية غطا�ها من 
 gحّد.�� (جًال قصير�ً لمبا.لة �للير- �لذهبية �لقديمة (�لتي (ُلغيت �صا�
�(حّلو� محله  كله  �لذهبي  �لنقد  قانوني)، فسحبو�  غيَر  بها  �لتعامل 
�لسامي   ��لمند� بأمر   >(gلسو�  uلمصر�< (صدgها  �gقية   cلير�
�إللز�مي  للتد���  �لجديد  �لوgقي  �لنقد  (ُخضع هذ�  �لفرنسي، �قد 

�كاC غير قابل للتعويض بالذهب! (مجاهد).



٣٠٨

,لى  �نزلت  هند�مي  من  �(صلحت  ثيابي  علّي  فضممت 
��لعلم  ��لجما�  �لرقة  بلد  باgيس،  في  Dلك   Cكا� �لسو�، 
 Tلذ  Cحفظها، أل) لم  ,ليها  ��لحرية... �(شيا% (خر� يضيفونها 
فلما  �لصميم،  �لى  (نفذ   C)�  gلستا�  %�g� (قف  (ال  عّلمني   gلنا�
�لفسا. �ألخالقي،  �لرقة طوفاناً من  (�g� C% هذ[  فعلت علمت 
 ��ألنسا في  ��ختالطاً  لها  حد  ال  ,باحية  �لحرية  هذ[   %�g��
��ستهتا�gً باألعر�� �نشر�ً لألمر��، �(�g� C% هذ� �لعلم كثير�ً 
�لدسائس، �(�g� C% هذ�  من  �لظن �كثير�ً  من  �لكفر �كثير�ً  من 

�لجما� �لجسمي (قبح �لقبح �لنفسي.
�كاC (�� من عرفته في باgيس طالباً سوgياً يدsg فيها �له 
على �لحكومة �gتب، فدفعوني ,ليه من �gتبه، �(�صو[ (C يحتفظ 
 ،gيبتعد بي عن مو�طن �لريبة �(ماكن �لفجو C)� بي �يحسن صحبتي
 ��(فهمو[ (نني من (صل �ضيع �لكني شريفة، ال (عرu ,ال جّو �لغا
�لر�قي �لصا.� �جو �لمعمل �لجا. �لعامل، �(C �لظر�u �ضطرتني 

,لى �لتدني من Dلك �لجو ,لى جو باgيس... فوعدهم خير�ً.
�قلت: �لحمد هللا، فقد ُكتبت لي �لسعا.- ,D صرc صديقة 
طالب هجر بال.[ �تر� (هله ليطلب �لعلم �لصحيح ثم يرجع به 
,لى بلد[ فيحمي به (مته �يوقظ به قومه �ينير لهم طريق �لمجد 
يمدحونها  �لتي  �لجامعة  هذ[  (.خل   C) لي  ُكتب  �قد  ��لعال%، 
�لقّيمة، �(مد g(سي من   cلمحاضر�� بها �(سمع هذ[   Cيعتز��
جيب صاحبي فأ�g هؤال% �لعلما% �ألجال% �لذين سمعت �لحديث 

عنهم في �لمعمل.
�(غمضت عيني ألناi تلك �لليلة، �لكني لم (كد (غفو حتى 



٣٠٩

نبهني صاحبي بقسو- �غلظة، فلما صحوc (نبأني (ني سأفاgقه، 
�(نه كاC ينتظرني من (مد طويل ليدفع بي ,لى �ليد �لممد�.- ,ليه. 
فقلت في نفسي �(نا (خر*: ال بأs، ,نه سيدفع بي ,لى يد طالب 
من ,خو�نه (� ,لى (ستاD من (ساتيذ[، (� يدفع بي ,لى يد تاجر 
فَعَرْتني  �ليد،  ,لى تلك   cله منه. �نظر شريف ثمَن شي% ال بد 
(بصر،   cعد ما  حتى  عيني  على  �لحيا%  �غطى  شديد-  gجفٌة 
�لطالب  (�g صاحبي  �ال  منسّياً  َنْسياً  �كنت  متُّ  لو   C)  c.��

�لشرقي �لشريف يدفع بي ,لى يد...
علّي،  ُمغمًى  �لصند��  ,لى  �ليد  تلك  >صاحبة<  �(.خلتني 
�لبثت على تلك �لحا� مد- لست (.g) كم هي، ثم فتحت عيني 
ثاc باألقذ�g يحففَن بي �يسألَنني ما  على (خو�c لي كثير�c ملوَّ
شأني، فلما قصصت عليهن �لقصص �جدc شأنهن جميعاً مثل 
شأني، ��جدc �لغربّياc منهن يسخرCَ من غفلتي �يرين مثل هذ� 
تمدناً �حضاg-، فلعنت �لتمدC ��لحضاg-. �في �ليوi �لثاني ُنقلُت 
به  فلم يطل   ،Cلدخا� يبيع  (�gبي صميم  ,لى صند�� شا� �خر 
�ألمر حتى هيأ عد- �لسفر ألنهم بعثو� به (ستا�Dً ,لى... ,لى سوgيا!

ثم َشِرقت بريقها �حشرجت �جا.c بر�حها.
*   *   *

قة<  >ممزَّ ميتة  �gها  فلما  صند�قه،   uلمصر� مدير  �فتح 
(عضا�ها (مر بها فُألقيت في .gُْ* �تخذ�[ مقبر- ألمثالها، �كتب 
!>uللمصر uبح صاg يةgلير- سو Cفي .فتر �لصند��: >خمسو

*   *   *



٣١٠

(بنا�نا �تاgيخنا

نشرc سنة ١٩٣٥ (١)

() شي% هي  َيُزgننا:  لنا جئن   cٍقريبا ُبَنيَُّة  (مس  لي  قالت 
�لخنسا%؟

قلت: هي �مر(-. فما يدgيك (نت بالخنسا%؟
فضحكت �قالت: �ما يدgيني؟ (نا من مدgسة �لخنسا%.

قلت: �يحك يا بنية! ال (كا. (فهم عنِك، فما هي مدgسة 
�لخنسا%؟

فز�.ها سؤ�لي ضحكاً، ��نطلقت تثب �تقفز، �تشير بيديها 
�هي تقو�: (نت ال تفهم! هي مدgستنا، مدgستنا، صاg �سمها 

مدgسة �لخنسا%.
 �Dهل فهمت؟ قل لي: لما ،Cلّي فسألتني: ��آل, c.ثم عا

و� �لمدgسة باسم �لخنسا%؟ سمَّ
قلت: ألنها كانت عظيمة.

______________________
بتاgيخ ١ شبا� ١٩٣٥   -g.لصا�  >cلمعلمين ��لمعلما� (١) في >مجلة 

(٢٦ شو�� ١٣٥٣).



٣١١

قالت: يعني ما�D؟
قلت: ,نها كانت شاعر-، تنظم �لشعر.

قالت: مثل �لمحفوظاc؟
قلت: نعم، ثم ,نها كانت �مر(- عاقلة، مسلمة، جريئة...

قالت: (gيد (C (كوC مثل هذ[ �لخنسا%.
قلت: ,CD فكوني من �ليوi عاقلًة مسلمة جريئة.

قالت: �(عمل محفوظاc؟
.Cقلت: ال، ليس �آل

*   *   *
�ستّنتها �g�zتنا  �لتي  �لحسنة  �لسّنة  (فكر في هذ[  �جلست 
�لجليلة، �(فكر في (C كل تلميذ- في هذ[ �لمدgسة ستسأ� عن 
�لخنسا% �ستتعلم كثير�ً من �لفضائل �كثير�ً من �لسجايا، �(C كل 
تلميذ في مدgسة �لصديق ��لفا��g �خالد بن �لوليد -gضي �هللا 
عنهم- سيسأ� عن خالد ��لفا��g ��لصديق، حتى يعلمو� جميعاً 
�لدنيا  سا.-  �كانو�  �لدهر   iماz ملكو�  �لذين  �ألبطا�  هؤال%   C)
�(ساتذ- �لعالم، ��لذين هم فخر �إلنسانية �خالصتها، ,نما هم 
(جد�.هم �(سالفهم، �لذين يجب عليهم (C يفخر�� بهم �يسير�� 

على َسننهم �يبعثو� مجدهم بعثاً جديد�ً.
 iبصديق لي من كر� �D,� ،ُيَد� ��,ني لفي �D,� ��D بالبا
�لحجاzيين جا% يز�gني، فاستقبلته �حييته �ملت معه بالحديث 



٣١٢

يميناً �شماًال، ثم قلت له: (لك في (C تسمع طفلة صغير- تسأ� 
عن �لخنسا% �َتَتقّصى حديثها، �ترجو (C تكوC مثلها؟

قا�: ما (gغبني في Dلك!
فنا.يت: يا فالنة، (قبلي.

فجا%c تعد�، �جا% معها (ª لها في �لصف �لخامس، () 
(نه سيكوC مشهو.�ً له بعد ثالثة (شهر بأنه (كمل �لد�gسة �البتد�ئية. 
فسّرني (C يأتي معها �قلت في نفسي: لعل �لصغير- تعجز (� تجبن 

عن �لجو��، فيجيب هذ� �ال َتْسَو.ُّ �جوهنا (ماi ضيفنا.
��نسها �لضيف �الطفها ثم قا�: يا بنّية، بلغني عنِك (نك 
فإ�D (نت عرفتِه فلك  �لتاgيخ، �,ني سائلك سؤ�ًال هيناً،  تحبين 
- سا� لها لعا� �لطفلة،  ر- محشوَّ ر-. �(خر* لها سكَّ كَّ �لسُّ هذ[ 

فقالت: َسْل.
فقا�: �,ني مسهلٌّ عليك �لسؤ��، ما �سم ��لد �لنبي ‘؟

.(g.) قالت: ال
قا�: من هو (بو بكر؟

قالت: ما هذ� تاgيخنا. نحن لم نصل ,لى هذ�، سلني عن 
�لحّثيين، عن �لعبر�نيين، عن...

فكا. يطير عقل �لرجل من g(سه، �ما من gجل عربي مسلم 
ال يطير لمثل هذ� عقله، �قا� لي: (فتقر( ناشئتكم تاgيخ �لحّثيين 
 C) سو� �هللا ‘، �قبلg سير- محمد uتعر C) لعبر�نيين قبل��



٣١٣

تعرu من هو (بو بكر؟
قلت �(نا (gشح عرقاً: هذ[ طفلة ال تفهم، َسْل هذ� فهو في 

�لصف �البتد�ئي �ألخير.
فقا� لهذ�: تعا� يا بني، (خبرني عن سير- محمد بن �لقاسم 

�لثقفي، �لفاتح �لعظيم.
سير-  عن  (خبرتك  شئت   C, �لكن  قر(نا[،  ما  هذ�  قا�: 

.Cنابليو
فحوقل �لرجل ��سترجع، �قا�: ,CD فاحِك لي تاgيخ سيف 

�لد�لة صديق �لشعر�% �مشجع �أل.با%.
قا�: ما .gسنا[، �لكن ,C شئت حكيت لك تاgيخ لويس 
�لر�بع عشر، فإنه صديق �لشعر�% �مشجع �أل.با%، �لوال[ ما نشأ 

-من بعد- مونتسكيو ��gسو �فولتير.
قا�: �من هؤال%؟
.�قا�: (.با% �كتا

 Cخلد� �بن  عن   uتعر مثلما  عنهم   uتعر (ظنك  قا�: 
��لغز�لي.

قا�: (ما هذ�C فما (عرفهما.
حنيفة  (بي  سير-  من   uتعر مثلما   CD, عنهم   uفتعر قا�: 

��لشافعي؟
قا�: ,CD (سقط في �المتحاC, !C كل ما (عرu عن (بي حنيفة 



٣١٤

 -gيخ �لحضاgتا uلشافعي (نهما (بو حنيفة ��لشافعي. �لكن (عر��
�أل�gبية في �لقر�C �لوسطى، �(عرu �قائع نابليوC كلها.

قا� �لرجل: مثلما تعرu عن �قعة �ليرمو� ��لقا.سية؟
قا�: ليس في تاgيخنا يرمو� �ال قا.سية.

قا� �لرجل: حسبك، حسبك!
 uنظر ,لّي نظر- كانت (بلغ من خطبة، �مسح .معة �لشر�
.�gموّ.عاً �(نا (�ّ. لو تبتلعني �أل iلتي سالت على خد[، ثم قا�

*   *   *



٣١٥

�لر�تب، �� �لو�جب؟
ُنشر� سنة ١٩٣٥ (١)

���تب   �كبير  ��سر موظف صغير،  �  >فال)<(٢)  صديقنا 
قليل، ثم 7نه ليس له 7ال هذ� �لر�تب، �ليس في جيبه �� صند�قه 
�لمو�>  7ال هذ�  يعر<  �ليس  >�نها،  ما   �� َ�ْفر ��قة سو�ية(٣) 
مو�>�ً يعيش منه هو ��سرته، فهو �مرG عليه �لطاعة ��لرضا �كّف 
 Jقلمه عن �لنقد، �عليه �البتعا> عن كل ما يزلز� �لسانه عن �لكال

به هذT �لوظيفة �يحرمه هذ� �لر�تب.
______________________

(١) في >�لقبس< بتا�يخ ١٩٣٥/١١/٢٨ (١ �مضا) ١٣٥٤).
(٢) >فال)< هو علي �لطنطا�[، فهو في هذT �لمقالة يتحد\ عن نفسه! 
مقالة   Jلمثا� �نظر على سبيل  كتاباته؛  �قد صنع  لك غيَر مر� في 
>قصة معلم< (�هي في كتاg >من حديث �لنفس<)، �قد نشرها سنة 

١٩٣٥، في �لسنة نفسها �لتي نشر فيها هذT �لمقالة (مجاهد).
(٣) >�لو�قة< هو �السم �لد��j في �لشا� لّلير�، �هما متر�>فتا)، فربما 
قالو�: هذ� �لكتاg بخمس لير��، ��بما قالو�: هو بخمس َ�َ�قا�. 
 J�� في  �لو�قي  �لنقد   Jتد�� هو  �للفظة   Tهذ  Jستعما� مبد�  �لعل 
عهدT، بعدما >�j �لناn على ِقطَع �لنقد �لمعدنية (�لذهبية ��لفضية 
�ياَ� �النتد�g كما  �لو�o عليهم   pمنة طويلة، �قد فُرr� �غيرها) 

قر�تم في �لحاشية �لتي مضت في صفحة ٣٠٧ (مجاهد).



٣١٦

بشعوgها  يشعر  �ألمة،  هذ[  من  ��حٌد  هذ�  �لكن صديقنا 
�َيْأَلم أللمها �يهتم بأمرها، �يحا�� (C يقوi بقسطه من خدمتها. 
ثم ,C صديقنا فالC (.يب، (� هم يقولوC ,نه (.يب �,نه كاتب. 
ِخّية،  �لرَّ �لخاملة  �لحيا-  ,لى هذ[  ��أل.يب ال يستطيع (C يطمئن 
�لأل.يب �ما� في نفسه �في (مته ال يقدC) g يضّحي بها �يشهد 
بخياالته  فيأنس  عاَلم،  في  نفسه  من  يعيش  ��أل.يب  َمْصرعها. 
 Cبنسيا يثق  كما  بخلو.[،  �يثق  �أل.بي  بمجد[  �ينعم   ،]gفكا)�
 ،ً�gفجعلتهم موظفين كبا iيخ هؤال% �لذين غلطت فيهم �ألياgلتا�
�لسيا.- ��ألمر،  لهم  �لحكم �جعلت  مقاليد  (يديهم  �(لقت في 
�لعدسة  ناظَريه  نزT عن  (قز�ماً، ألنه   ً�gير�هم في عينه صغا فهو 
ير�هم سائر   Cبها جبابر- عمالقة كما كا ير�هم   Cلتي كا� �لمكبِّر- 
(C يضع  (.به  �لغضاضة عليه �على  (C من  �لناs، �غد� يحس 
�لكباg، �غد�  �لموظفين  في gضا هؤال%  �(.به  عاطفته �مو�هبه 
يحّس (نه خائن لهذ[ �ألمة كافر بنعمتها ,�D هو َ�(ََ. قلمه �(مسك 
عليه لسانه، �عّطل هذ[ �لهبة �لبيانية �لتي �هبها �هللا له (� �ستعملها 
في هذ� �أل.� �لالهي �لعابث �تر� (مته �شأنها، ال يأبه لها �ال 

يحفل بها.
�ألسر-،  ���جب  �لوطن  ��جب  �ثنين:  ��جبين  بين  فهو 

��جب �لشرu ���جب �لخبز!
حق  فيفي  �لسانه  قلمه  �يطلق  يعتقد،  ما  كل  يقو�  فهل 
(.به �حق �طنه �حق .ينه، �لو (ضاT �ظيفته �عّرَ� (سرته لما 
تتعر� له (سر- كبير- ليس لها موg. قر¢؟ �كيف يعيش ,CD هو 
�(سرته؟ (i يحافظ على �gتبه �يتمسك بوظيفته، �يد�g) �يساير 



٣١٧

�، �لو سكت عن بياC �لحق �(همل ��جب �لوطن، gيساّ. �يقا�
�(ضاT (.به �(ماc قريحته �عّطَل ملكته �لبيانية؟

*   *   *
هذ� ما (gجو من قّر�% >�لقبس<، (C يو�فو� >�لقبس< بآ�gئهم 

.%�gُتبد� فيه �آل C) يستحق Tهذ� �لموضو Cفيه؛ فإ
علي �لطنطا�)

ليسانسيه في �لحقو� 
ugلمعا� -g�z� معلم �بتد�ئي في

*   *   *
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gسالة �لطالب
نشرc سنة ١٩٣٥ (١)

لما كنت في مكة في �لعاi �لماضي cgz �لمعهد �لسعو.) 
 Cكا�  ،(iلشا� في  �لتجهيزية  �لمدgسة  بمثابة   zلحجا� في  (�هو 
�(�gني   uلصفو� على  بي   gفد� �لحجاzية،   ugلمعا� مدير  معي 
 cفما �جد  ،��لطال �لمحاضر�c �سألت  �لدs�g، فسمعت 
,ال علماً صحيحاً �(Dهاناً جديد-، �gجولة كاملة �عر�بة صا.قة. 
بسرعة  (.هشني  فتى   -��لطال من  سألت  -فيمن  سألت  �لقد 
جو�به ��ستقامة منطقه �كثر- (.به، فسألت َمن هو ألعرu عن (ّ) 
َ.ْ�حة تفّرT هذ� �لغصن، فإ�D هو �بن �ألمير فيصل، نائب �لملك 
�لملك  (بنا%  من  كثير  �لمدgسة  في   �D,�  .zلحجا� في  �لعزيز  عبد 
�(حفا.[، ال يفّرقهم عن (صغر �لد من (بنا% �لعامة فا�g �ال تمّيزهم 
 ���لطال �لمدgّسين  �خطبت  g(يت،  مما   cgفسر مّيز-،  منهم 
خطبة شكرc فيها �(ثنيت، �Dّكرc �(نذcg، �قاَيْست �بّينت، 
ثم صافحت (قر� معلم ,لّي عن ,خو�ني �لمعلمين في �لشاi �(.نى 

تلميذ مني عن ,خوتي �لطال� في .مشق، ��نصرفت.
فلما كاC بعد (ياi (قبل علينا �نحن في فند� مكة �لرسمي 

______________________
(١) في مجلة >gسالة �لطالب<.
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 ��لطال من  �فٌد  علينا  (قبل  عليه-  ضيوفاً  �لملك  (نزلنا  -حيث 
�سالمهم.  ,خو�نهم   cتحّيا ,لّي   Cيحملو جا���  �لنابهين، 
(نا   �Dفإ �لفخم �حدثتهم �حدثوني،  �لفند�  بهو  فاستقبلتهم في 
من شعر  علّي   Cَيْتلو� (.با% سوgيا �علما%ها،   Cيعرفو ِفتية  بين 
ُكْر. علي  �لدين �َمْرَ.i ��لبِِزi �جبر)(١)، �يحدثونني عن  خير 
شعر  من  علّي   Cيقر��� ���gياته(٣)،   uمعر�� �مصنفاته(٢)، 
�لعطاg ��لزgكلي ��لمحاسني(٤). �,�D هم (َعَرu بما كتبت �(ّلفت 
مني (نا! فامتألc نفسي سر��gً بهم �,كبا�gً لهم، لحرصهم على 
بأ.بائنا.  (.بنا �عنايتهم  بأهله، �عطفهم على  �أل.� ��هتمامهم 
 zثم (هد�� ,لّي طائفة صالحة من �لكتب �لتي (خرجها (.با% �لحجا
�لشبا�، ثم تكّرمو� فدعوني ,لى حفلة تكريمية تقاi مسا% �لغد، 
فحا�لت (C (شكر لهم فضلهم علّي ��جتهدc في (C (تخلص من 

______________________
�شفيق   ،iلبز� �محمد  بك،   i.ََمْر �خليل  gِْكلي،  �لزِّ �لدين  خير   (١)
-١٦٥/١ cيومئذ. �نظر �لذكريا gبعة �لكباgأل� iجبر)؛ شعر�% �لشا

١٦٦ (مجاهد).
 Dكثير-، سّما[ مر- >(ستا gخبا) >c(٢) محمد كر. علي، له في >�لذكريا
(ساتذتنا< ��صفه في مر- (خر� بأنه >(ستاDنا �(ستاD كل من خّط في 
�لشاi بقلم في مطلع هذ� �لقرC �لميال.)<، �نظر جملة من (خباg[ في 

(�� �لحلقة ٣٧ من �لذكرياc (مجاهد).
(٣) معر�u �ألgنا���، (شهر ��gياته >سيد قريش<، ��نظر (خباg[ في 

�لحلقة ٣٥ من >�لذكرياc< (مجاهد).
(٤) (نوg �لعطاg �سليم �لزgكلي �zكي �لمحاسني، شعر�% من gفا� علي 
 >cلذكريا�< في  متفرقة   gخبا) �لهم  عنبر<،  >مكتب  في  �لطنطا�) 

(مجاهد).
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�لحفلة، فلم (�فَّق ,لى �لشكر �لم (فلح في �العتذ�g، ��.عتهم 
�(نا بين حير- �خجل �سر�g �,شفا�!

 sلغد �جدنا حديقة �لفند� �لو�سعة تزخر بالنا� Cفلما كا
طولها  شاهي<  >مائد-  فيها   �D,� �لكهربائية،   gباألنو� �تتوقد 
��حد�ً  �لخطبا%   iقا �لمجلس  بنا  �ستقر  فلما  �gDعاً...   Cعشر�
ُيقا� عن �لوفد �لسوg) �عن سوgيا  بعد ��حد، فما تركو� شيئاً 
��لعر�بة ,ال قالو[، ثم طلبو� ,لّي (C (تكلم، فقمت مرغماً �هم 
 �D, حتى .gبأيديهم، �(نا (صفق بقلبي من �لهيبة ��لسر� Cيصفقو
علوcُ �لمنبر �لذ) (عّد�[ للخطابة DكرC) c خطيباً من خطبائهم 
�عتّز  (مية، �ثالثاً  >(بنا% �ألعماi<، ��خر سألني عن مجد  سّمانا 

بالصحر�%، ��gبعاً (ِسَف على (نّا ال تظللنا �gيٌة حر-، فقلت:
يا (شبا� �لحرi �يا فتية �لكعبة، �يا (بطا� zمزi ��لَحطيم(١)، 
�لسالi عليكم �gحمة �هللا �بركاته. لقد (كرمتمونا �تفضلتم علينا، 
�(نتم (كرi �لناs �(نتم جير�C �هللا �َسَدنة بيته �سكاC حرمه، فال 
عجب (C خر* �لذهب من معدنه �ظهر �لدgّ في موطنه، فعليكم 

.iإلسال� iلعر�بة، �سال� iهللا، �سال� iسال
,نما قمُت -(يها �لطال� �لحجاzيوC- ألحمل ,ليكم >gسالة 

______________________
 ،�(١) �لحطيم هو ِحْجر ,سماعيل، (� هو ما بين �لركن �ألسو. ��لبا
قا�:  �لجزير-<،  >معالم  كتابه  �لجاسر في  َحَمد   ]gختا� �لذ)  �هذ� 
 Cيز.حمو �هم  فيه  بعضًا  بعضهم  يحطم   sلنا�  Cأل كذلك  "ُسّمي 
 iلى مقا,  ��لركن �ألسو. ��لبا بين  ياقوc: "هو ما  للدعا%". �قا� 

,بر�هيم، �يقا� للِحْجر �لحطيم (يضًا" (مجاهد).
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 uعلى ضفا C) لشاميين �حبهم �,خالصهم، �لتعلمو�� >��لطال
بر.� �سفوp قاسيوC �في جّناc �لغوطة ,خو�ناً لكم ال تعرفونهم 
�ال يعرفونكم، �لكّنما تجمعكم بهم �حد- �لدين ��حد- �للغة، 
��حد- �لذكرياc ��حد- �ألماني، يجمعكم �لقر�C �محمد صلى 

�هللا عليه �سلم، �هذ[ �لقبلة، فاقبلو� تحياتهم �حبهم.
على   Cمقيمو �لمبد(،  على   Cثابتو  iلشا� في  ,خو�نكم   C,
�لمأمو�،  �لمستقبل  ,لى  �لفخم  �لماضي  �لعهد، يحملوg Cسالة 
ال يثنيهم عن ,يفائها ظالi �لحاضر �شد- �لدهر �كثر- �لمصائب 
�gّقة �لحا�، �ال يثنيهم عن ,يفائها جّباg من �إلنس �ال عفريت 
من �لجاCّ. ,نهم ,خو�نكم شئتم (i (بيتم، ليسو� (بنا% (عمامكم... 
�لقر�بة �بتر�� �لصلة  �ليهو.، �لذين خانو�  (بنا% �لعم (�لئكم  ,نما 
�جاهر�� بالعد��- ��لبغضا%، فجزيناهم بالعد�% عد�% �باالعتد�% 
خير  �هو  �بينهم،  بيننا  �يحكم  بأمر[  �هللا  يأتي  حتى  �عتد�%، 

�لحاكمين.
فإنهم ال  ,ليكم:  (حملها  �لتي  �لشاميين   ��لطال (ما gسالة 
يفّرقوC بين بلد �بلد �قطر �قطر، ,نما قوميتهم �لعر�بة �جامعتهم 
�إليماC: �لمسلم (خو �لمسلم، ��لعربي شقيق �لعربي. ,نهم مثلكم 
(بنا% �لصحر�%، (بنا% �لرما�، (بنا% �لشمس... هذ[ �لصحر�% �لتي 
(نبتت حضاg- ما g(� مثَلها �لتاgيُخ �ال سمع بمثلها، �هذ[ �لرما� 
ما  جند)  منها  �سيخر*  جند)،  فيها  حبة  كل  من  خر*  �لتي 
�لعرَ� من   cلتي طّهر� �لشمس  �لجزير- gما�. �هذ[  بقيت في 
�لنوg، �(جساماً من  كل Dgيلة، �صهرتهم فأخرجت عقوًال من 

�لحديد، �سيوفاً من �لصو�عق، �ِحر�باً من جهنم!
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(فتسألوC -بعد- عن مجد (مية: (ين مجد (مية؟ ,C مجد (مية 
على سو�عدنا، ,نه في ��gسنا، ,نه (مانة في (عناقنا حتى نؤّ.يه 
كامًال غيَر منقوg C, .Pسالة �لطالب �لسوg): قو- في �لجسم، 
�ُسُموٌّ في �لنفس، �,خالP للعلم، ��فا% للعر�بة، �ثباc على 

.iإلسال�
*   *   *

 iلكر��  Cكرُتها حينما سألني �إلخو�D لتي� �لقصة  هذ[ هي 
(نقل   C) لطالب<، فهل �ستطعت� (C (كتب كلمة لمجلة >gسالة 

gسالتكم -(يها �لطال�- إلخو�نكم �لذين لم تعرفوهم؟
*   *   *
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